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СМЕДЕРЕВО, 11. МАJ 2018. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

Члан 4.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор и Државној ревизорској
институцији Београд.

21.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон и 101/2016-др. закон), члана 92. 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 10. Закона о Државној
ревизорској институцији („Службени гласник Републике
Србије“, број 101/2005, 54/2007 и 36/2010) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКЕСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града
Смедерева за 2017. годину обавиће лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а у складу са члном 92. став 4. Закона
о буџетском систему, које ће бити изабрано у поступку
јавне набавке.
Члан 2.
Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке Градске управе града Смедерева спровешће поступак јавне набавке – услуге ревизије
Завршног рачуна буџета града Смедерева за 2017. годину, у
складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 400-90/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

22.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВА - СЕКТОР
СЕВЕРОИСТОК
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор североисток (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази
се у Индустријској зони Смедерева, између државног пута
ДП Ib–14 у простору од петље моста преко Дунава до старог пута за Шалинац и канала технолошке воде.
Члан 3.
Условима и смерницама планског документа вишег
реда – Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
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Нацрт плана детаљне регулације излаже се на јавни
увид у аналогном облику у холу Градске управе града Смедерева и дигиталном преко интернет стране Градске управе
града Смедерева.

број 3/2013 и 5/2015) предвиђено је планско усмеравање,
уређење, опремање и активирање неизграђеног грађевинског земљишта на подручју Индустријске зоне Смедерева,
као значајан потенцијал за ширење привредних и индустријских функција града.
Као инструмент за реализацију планских решења утврђена је израда Плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације,
- постојеће геодетске подлоге,
- копија плана издата од РГЗ – СКН Смедерево,
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.

Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор североисток, на основу
Решења Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, број 350154/2018-05 од 07.05.2018. године.

Члан 4.

Члан 10.

Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату Индустријске зоне
Смедерева;
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату;
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора
и остваривање градских потреба и интереса.
Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је рационално искоришћавање просторних
потенцијала Индустријске зоне Смедерева, активирање простора у циљу побољшања економског амбијента и остваривања укупног економског напретка града Смедерева.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
уређење и опремање грађевинског земљишта, разграничења правно-имовинског статуса земљишта у планском обухвату, дефинисање нових површина јавне намене и др., у
складу са концептом уређења.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда планирањем садржаја из области индустрије,
производње, привреде, терцијарних делатности и сл., дефинисање саобраћајне и инфраструктурне мреже у обухвату у
циљу обезбеђења услова за изградњу и развој планираних
делатности и др.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Носилац израде Планског документа је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева, а обрађивач Јавно предузеће
Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 180 (стоосамдесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 8.
Излагање Нацрта плана детаљне регулације на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.

Члан 9.

План детаљне регулације израдити у три примерка у
аналогном и три у дигиталном облику.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-155/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
СМЕДЕРЕВА – СЕКТОР СЕВЕРОИСТОК
1. ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток (у даљем
тексту: Стратешка процена).
2. Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у Индустријској зони Смедерева, између државног
пута ДП Ib-14 у простору од петље моста преко Дунава до
старог пута за Шалинац и канала технолошке воде.
3. Разлози за приступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину, који важи за Просторни план
општине Смедерево и Генерални план „Смедерево 2020“
(„Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006), који
се примењује и за План генералне регулације за подручје
индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015).
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4. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева - Сектор североисток разматраће се постојеће
стање животне средине на подручју обухваћеним Планом,
значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања
и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на
животну средину, а узимајући у обзир планирану намену.
5. Стратешком проценом утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
6. О извршеној стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева - Сектор североисток израдиће се Извештај који
ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12.став
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010). Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
- полазне основе стратешке процене;
- општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
- процене могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
- смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројекта на животну средину;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
- закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљени на начин разумљив
јавности;
- други подаци од значаја за стратешку процену.
7. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
- Сектор североисток део је документације која се прилаже
уз план.
8. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се ЈП Урбанизам Смедерево, које ће дефинисати
методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја.
9. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 180 (стоосамдесет) дана
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне - Сектор североисток.
10. Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
обезбеђује Град Смедерево.
11. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела
Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток биће
обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају интерес у доношењу
одлука које се односе на заштиту животне средине. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
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Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне - Сектор
североисток биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом у нацрт Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне - Сектор североисток, сходно члану 19. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010)
и члану 50. 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).
12. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток и објављује се у „ Службеном
листу града Смедерева“ и ступа на снагу даном ступања на
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток. Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се у Индустријској зони Смедерева, између државног
пута ДП Ib-14 у простору од петље моста преко Дунава до
старог пута за Шалинац и канала технолошке воде.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Градске управе Смедерево у поступку доношења овог решења, имајући у виду територију плана, планиране намене,
чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне
средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацији, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја, с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010) осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010) Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор североисток: Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Урбанизам Смедерево,
ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар
„САВА-ДУНАВ“ Нови Београд, РЈ „Смедерево“, Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево и
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ЕД „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево.
У законском року мишљење је доставила Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дана
3.5.2018.године, док остали нису доставили тражено мишљење, па се у складу са одредбама члана 11. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004
и 88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног Плана.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређено је ЈП Урбанизам Смедерево, које је дужно да исти
изради у року од 180 дана од дана ступања на снагу Одлуке
о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева - Сектор североисток .
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево бр. 350154/2018-05 од 7.5.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ. с. р.

11. маj 2018. године

број 3/2013 и 5/2015) предвиђено је планско усмеравање,
уређење, опремање и активирање неизграђеног грађевинског земљишта на подручју Индустријске зоне Смедерева,
као значајан потенцијал за ширење привредних и индустријских функција града.
Као инструмент за реализацију планских решења утврђена је израда Плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације,
- постојеће геодетске подлоге,
- копија плана издата од РГЗ – СКН Смедерево,
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату Индустријске зоне
Смедерева;
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату;
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора
и остваривање градских потреба и интереса.
Члан 5.

23.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВА – СЕКТОР ЈУГ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор југ (у даљем тексту:
План детаљне регулације).

Визија планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је рационално искоришћавање просторних
потенцијала Индустријске зоне Смедерева, активирање простора у циљу побољшања економског амбијента и остваривања укупног економског напретка града Смедерева.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
уређење и опремање грађевинског земљишта, разграничења правно-имовинског статуса земљишта у планском обухвату, дефинисање нових површина јавне намене и др., у
складу са концептом уређења.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда планирањем садржаја из области индустрије,
производње, привреде, терцијарних делатности и сл., дефинисање саобраћајне и инфраструктурне мреже у обухвату у
циљу обезбеђења услова за изградњу и развој планираних
делатности и др.
Члан 7.

Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази
се у Индустријској зони Смедерева, западно од државног
пута ДП Ib–14 у простору од петље моста преко Дунава до
старог Шалиначког пута.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Носилац израде Планског документа је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева, а обрађивач Јавно предузеће
Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 180 (стоосамдесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

Члан 3.

Члан 8.

Условима и смерницама планског документа вишег
реда – Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“,

Излагање Нацрта плана детаљне регулације на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.

Члан 2.
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Нацрт плана детаљне регулације излаже се на јавни
увид у аналогном облику у холу Градске управе града Смедерева и дигиталном преко интернет стране Градске управе
града Смедерева.
Члан 9.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор југ, на основу Решења
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне
послове Градске управе Смедерево, број 350-152/2018-05
од 07.05.2018. године.
Члан 10.
План детаљне регулације израдити у три примерка у
аналогном и три у дигиталном облику.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
– Сектор југ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2015).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-153/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедеревa, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
СМЕДЕРЕВА – СЕКТОР ЈУГ
1. ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор југ (у даљем тексту:
Стратешка процена утицаја).
2. Оквирна граница Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Сектор југ, обухвата простор
западно од државног пута ДП Iб-14, на делу од петље моста
преко Дунава до старог пута за Шалинац.
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3. Изради Стратешке процене утицаја приступа се с обзиром на значај плана за заштиту животне средине и одрживи развој, као и на могуће утицаје на животну средину.
4. У оквиру Стратешке процене утицаја биће разматрана питања и проблеми који се односе на ваздух, воду,
земљиште, климу, биљни и животињски свет и др., у складу са смерницама стратешке процене утицаја на животну
средину планова вишег хијерархијског нивоа, односно разматраће се постојеће стање животне средине на подручју
обухваћеним Планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне
средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у
обзир планирану намену.
5. Стратешком проценим утицаја неће се разматрати
прекогранична природа утицаја на животну средину.
6. О Стратешкој процени утицаја сачињава се Извештај
који треба да садржи полазне основе, опште и посебне циљеве и избор индикатора, процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину, смернице за израду пројеката за животну
средину, програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана, приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, приказ начина одлучивања, закључке до којих се дошло током израде Извештаја
о стратешкој процени утицаја представљане на начин разумљив јавности, као и друге податке од значаја за Стратешку
процену утицаја.
7. У поступку прибављања сагласности на Извештај о
стратешкој процени, обезбедиће се учешће заинтересованих органа и организација и јавности, приликом излагања
Плана детљане регулације на јавни увид, о чему ће заинтересовани бити обавештени путем огласа у дневној штампи
и на интеренет порталу.
8. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
- Сектор југ, део је документације која се прилаже уз план.
9. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се ЈП Урбанизам Смедерево, којe ће дефинисати
методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја.
10. Носилац израде извештаја о стратешкој процени,
дужан је да исти изради у року од 180 (стоосамдесет) дана
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне - Сектор југ.
11. Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
обезбеђује Град Смедерево.
12. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ и објављује се у „Службеном листу града
Смедерева“ и ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске
зоне Смедерева - Сектор југ.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације се налази
у Индустријској зони Смедерева, западно од државног пута
ДП Ib-14 у простору од петље моста преко Дунава до старог Шалиначког пута.
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Градске управе Смедерево у поступку доношења овог решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, утврдило је да предметни План детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне
средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацији, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја, с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010) осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010) Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе
Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ
на животну средину: Групи за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево, ЈП Урбанизам Смедерево, ЈКП
Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „САВА-ДУНАВ“ Нови Београд, РЈ „Смедерево“, Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево и ЕД „ЕПС
Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција
Смедерево.
У законском року Мишљење је доставила Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дана
3.5.2018. године, док остали нису доставили тражено
Мишљење, па се у складу са одредбама члана 11. став 4.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004
и 88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног Плана.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређено је ЈП Урбанизам Смедерево, које је дужно да исти
изради у року од 180 (стоосамдесет) од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева - Сектор југ.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево број
350-152/2018-05 од 7.5.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ. с. р.
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24.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВА - ЦЕНТРАЛНО
ПОДРУЧЈЕ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – Централно подручје (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирне гранце обухвата Плана детаљне регулације су
коридор пруге кроз Индустријску зону, траса старог пута за
Шалинац, коридор државног пута ДП Ib-14 до укрштаја са
старим путем за Липе, траса пута кроз Годоминско поље и
корито Језаве.
Члан 3.
Условима и смерницама планског документа вишег
реда – Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2013 и 5/2015) предвиђено је планско усмеравање,
уређење, опремање и активирање неизграђеног грађевинског земљишта на подручју Индустријске зоне Смедерева,
као значајан потенцијал за ширење привредних и индустријских функција града.
Као инструмент за реализацију планских решења утврђена је израда Плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације,
- постојеће геодетске подлоге,
- копија плана издата од РГЗ – СКН Смедерево,
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату Индустријске зоне
Смедерева;
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату;
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора
и остваривање градских потреба и интереса.
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Члан 5.

Члан 11.

Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је рационално искоришћавање просторних потенцијала Индустријске зоне Смедерева, активирање простора у циљу побољшања економског амбијента и остваривања укупног економског напретка града
Смедерева.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
уређење и опремање грађевинског земљишта, разграничења правно-имовинског статуса земљишта у планском обухвату, дефинисање нових површина јавне намене и др., у
складу са концептом уређења.

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

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда планирањем садржаја из области индустрије,
производње, привреде, терцијарних делатности и сл., дефинисање саобраћајне и инфраструктурне мреже у обухвату у
циљу обезбеђења услова за изградњу и развој планираних
делатности и др.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Носилац израде Планског документа је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева, а обрађивач Јавно предузеће
Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 270 (двестаседамдесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 8.
Излагање Нацрта плана детаљне регулације на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
Нацрт плана детаљне регулације излаже се на јавни
увид у аналогном облику у холу Градске управе града Смедерева и дигиталном преко интернет стране Градске управе
града Смедерева.
Члан 9.
Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске
зоне Смедерева – Централно подручје, на основу Решења
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне
послове Градске управе Смедерево, број 350-156/2018-05
од 07.05.2018. године.
Члан 10.
План детаљне регулације израдити у три примерка у
аналогном и три у дигиталном облику.

Број 350-157/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
СМЕДЕРЕВА-ЦЕНТРАЛНО ПОДРУЧЈЕ
1. ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – централно подручје (у даљем
тексту: Стратешка процена).
2. Оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације
су коридор пруге кроз Индустријску зону, траса старог пута
за Шалинац, коридор државног пута I-22 до укрштаја са
старим путем за Липе, траса пута кроз Годоминско поље и
корито Језаве.
3. Разлози за приступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину, који важи за Просторни план
општине Смедерево и Генерални план „Смедерево 2020“
(„Службени лист општине Смедерево“, брoj 9/2006), који
се примењује и за План генералне регулације за подручје
индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, брoj 3/2013 и 5/2015).
4. У оквиру Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева – централно подручје разматраће се постојеће
стање животне средине на подручју обухваћеним Планом,
значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макролокацију и друга
питања и проблеми заштите животне средине у складу са
критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја
Плана на животну средину, а узимајући у обзир планирану
намену.
5. Стратешком проценом утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – централно подручје неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
6. О извршеној стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева – централно подручје израдиће се Извештај који
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ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010). Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
- полазне основе стратешке процене;
- општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
- процене могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
- смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројекта на животну средину;
- програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
- закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљени на начин разумљив
јавности;
- други подаци од значаја за стратешку процену.
7. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
– централно подручје у део је документације која се прилаже уз план.
8. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се ЈП Урбанизам Смедерево, које ће дефинисати
методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о
стратешкој процени утицаја.
9. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 270 (двеста седамдесет)
дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне – централно подручје.
10. Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
обезбеђује Град Смедерево.
11. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела
Индустријске зоне Смедерева – централно подручје биће
обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
– централно подручје биће изложен на јавни увид, заједно
са јавним увидом у нацрт Плана детаљне регулације дела
Индустријске зоне – централно подручје, сходно члану 19.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009испр., 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).
12. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – централно подручје и објављује се у „ Службеном
листу града Смедерева“ и ступа на снагу даном ступања на
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снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – централно подручје.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне Смедерева – централно подручје.
Оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације су коридор пруге кроз Индустријску зону, траса старог
пута за Шалинац, коридор државног пута I-22 до укрштаја
са старим путем за Липе, траса пута кроз Годоминско поље
и корито Језаве.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево у поступку доношења овог решења,
имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину, утврдило је да предметни план детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне
средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацији, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја, с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010) осим смерница за израду и стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010) Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе
Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева – централно подручје : Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Урбанизам Смедерево, ЈКП Водоводу Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни
центар „САВА-ДУНАВ“ Нови Београд, РЈ „Смедерево“,
Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево и ЕД „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево.
У законском року Мишљење је доставила Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дана
3.5.2018.године, док остали нису доставили тражено Мишљење, па се у складу са одредбама члана 11. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004
и 88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о
приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног Плана.
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За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређено је ЈП Урбанизам Смедерево, које је дужно да исти
изради у року од 270 дана од дана ступања на снагу Одлуке
о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне
Смедерева – централно подручје .
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево бр. 350156/2018-05 од 7.5.2018. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ. с. р.
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планом подручја посебне намене система продуктовода
кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш) („Службени гласник Републике Србије“, број 19/2011).
Као инструмент за реализацију планских решења утврђена је израда Плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације;
- постојеће геодетске подлоге;
- копија плана издата од РГЗ – СКН Смедерево;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.

25.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРИ
ПУТ ЗА ШАЛИНАЦ КРОЗ ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације стари
пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева (у даљем тексту: План детаљне регулације), на основу Плана
генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015).
Члан 2.
План детаљне регулације обухвата простор од Плана
детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву, односно од трасе пруге укључујући укрштај пруге и пута до канала технолошке воде
укључујући и укрштај пута са државним путем ДП Iб 14.
Члан 3.
Услови и смернице за израду дати су Генералним урбанистички планом Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2012 и 1/2018), Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015) којима је дефинисана дугорочна политика развоја саобраћајног система града сходно развоју градских функција и размештају
основних садржаја у простору, али и остале инфраструктуре и објеката. Посебни услови дефинисани су Просторним

Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату Индустријске зоне
Смедерева;
- заокруживање саобраћајног система Индустријске
зоне.
Члан 5.
Визије и циљеви развоја тичу се побољшања услова
функционисања саобраћајног система и његовим бољим
управљањем.
Члан 6.
Концепт развоја друмске саобраћајне мреже у Индустријској зони Смедерева заснива се на задржавању постојећих главних саобраћајних праваца – како државне, тако и
општинске (градске) путне мреже.
Стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону планиран је као улица I реда.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Носилац израде Планског документа је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерава, а обрађивач Јавно предузеће
Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 (стодвадесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 8.
Излагање Нацрта плана детаљне регулације на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
Нацрт плана детаљне регулације излаже се на јавни
увид у аналогном облику у холу Градске управе града Смедерева и дигиталном преко интернет стране Градске управе
града Смедерева.
Члан 9.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације, на основу
Решења број 350-169/2018-05 од 07.05.2018. године, које је
издало Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево.
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Члан 10.

План детаљне регулације израдити у три примерка у
аналаогном и три у дигиталном облику.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-170/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРИ ПУТ
ЗА ШАЛИНАЦ КРОЗ ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ
СМЕДЕРЕВА
1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева (у даљем тексту:
Стратешка процена).
2. План детаљне регулације обухвата простор од Плана
детаљне регулације „Шалиначки пут - зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012), односно од трасе пруге укључујући
укрштај пруге и пута до канала технолошке воде укључујући и укрштај пута са државним путем ДП Iб-14.
3. Циљ израде плана је побољшање услова функционисања саобраћајног система и његово боље управљање.
4. Израда Плана биће поверена Јавном предузећу Урбанизам Смедерево.
5. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
6. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину.
7. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације и објављује се у „Службеном листу
града Смедерева“.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне ре-
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гулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону
Смедерева.
Оквирном границом плана обухваћен је простор од
Плана детаљне регулације „Шалиначки пут - зона малих
и средњих предузећа“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2012), односно од трасе пруге укључујући укрштај пруге и пута до канала технолошке воде
укључујући и укрштај пута са државним путем ДП Iб-14.
Циљ израде плана је побољшање услова функционисања саобраћајног система и његово боље управљање.
Израда плана биће поверена Јавном предузећу Урбанизам
Смедерево.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе
Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације
стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева:
Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Урбанизам Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈВП „Србијаводе“
Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ Нови Београд, РЈ „Смедерево“ Смедерево, Регионалном заводу за заштиту споменика
културе Смедерево и ЕД „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд,
Огранак Електродистрибуција Смедерево.
У законском року мишљење је доставила Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дана
3.5.2018.године, док остали нису доставили тражено мишљење, па се у складу са одредбама члана 11. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног Плана.
На основу наведеног Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је решење број: 350-169/2018-05 од 7.5.2018.
године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ. с. р.

26.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
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Члан 7.

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „МАРИНА СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ

Измене и допуне Плана детаљне регулације израђују се
у три примерка у аналаогном и три у дигиталном облику.

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације „Марина Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017) (у даљем тексту:
План детаљне регулације).

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-175/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године

Члан 2.
Изменама и допунама не мења се граница обухвата
Плана детаљне регулације „Марина Смедерево“ у Смедереву.
Део обухвата Плана детаљне регулације који се мења
овим Изменама и допунама је простор означен као Блок 1
и Блок 3.
Члан 3.
Разлог за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације јесте усклађивање планских решења са условима
заштите непокретног културног добра од изузетног значаја - Смедеревске тврђаве, утврђеним од стране надлежне
службе заштите.
Предмет Измена и допуна Плана детаљне регулације
јесте реорганизација садржаја планираних у оквиру Блока
1 и Блока 3, у складу са условима заштите непокретног културног добра од изузетног значаја - Смедеревске тврђаве.
Члан 4.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Носилац израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерава, а обрађивач Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Рок за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације је 45 (четрдесетпет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 5.
Излагање Нацрта измена и допуна Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном и локалном
листу и траје 30 дана од дана оглашавања.
Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације излаже се на јавни увид у аналогном облику у холу Градске
управе града Смедерева и дигиталном преко интернет стране Градске управе града Смедерева.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

27.
На основу члана 82. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број
104/2016), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и Програма уређења јавног грађевинског земљишта на основу Плана детаљне регулације за изградњу
пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до индустријске луке „U.S.S. SERBIA“ („Службени лист општине
Смедерево“, број 15/2006),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НЕОПХОДНОСТИ ИСЕЉЕЊА СА ПЛАНОМ ПРЕСЕЉЕЊА
РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ
СМЕДЕРЕВО – МАЛА КРСНА ДО ИНДУСТРИЈСКЕ
ЛУКЕ
Члан 1.
У Одлуци о неопходности исељења са Планом пресељења ради изградње пруге од постојеће пруге Смедерево
– Мала Крсна до индустријске луке („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2017 и 14/2017), у члану 3. у тачки 1. реч
„седмочлану“, замењује се речју „осмочлану“.
У тачки 2. истог члана реч „трочлана“, замењује се речју „четворочлана“.
Члан 2.
У члану 4. број „17“, замењује се бројем „19“.

Члан 6.

Члан 3.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину за Измене и допуне Плана детаљне регулације, на основу Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне
регулације „Марина Смедерево“ у Смедереву, број Решења
501-75/2012-08 од 02.07.2012. године и на основу члана
5. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004 и 88/2010).

У члану 5. став 1. алинејa 1. реч „седмочлано“, замењује се речју „осмочлано“.
У алинеји 2. истог става реч „трочлано“, замењује се
речју „четворочлано“.
Члан 4.
У алинеји 2. члана 6. бројеви „31.3.2018.“, замењују се
бројевима „31.10.2018“.
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У алинеји 3. истог члана бројеви „.31.3.2018.“, замењују се бројевима „31.10.2018“.
Члан 5.
У члану 7. број „17“, замењује се бројем „19“.
Члан 6.
У члану 8. после броја и речи „17. Јанојлић Драгана,
ЈМБГ 1511969765010“, додају се бројеви и речи „18. Марковић Теодора, ЈМБГ 2509017765024 и 19. Бајрами Леонора ЈМБГ 1104018765016“.
Члан 7.
У ставу 2. члана 9. реч „Седмочлано“, замењује се речју
„Осмочлано“.
У истом ставу после броја и речи „7. Криезиу Рамајана“, додају се број и речи „8. Бајрами Леонора“.
У ставу 3. истог члана реч „Трочлано“, замењује се речју „Четворочлано“.
У истом ставу после броја и речи „3. Марковић Анастасија“, додају се број и речи „4. Марковић Теодора“.
Члан 8.
У члану 10. став 3. тачка 2. мења се и гласи: „за четворочлано домаћинство - двособан, двоипособан или трособан
стан, нето корисне стамбене површине од 50 м2 до 64 м2“.
Члан 9.
У ставу 1. члана 11. бројеви „31.3.2018. “, замењују се
бројевима „31.10.2018.“.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-55/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

11. маj 2018. године

28.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У
СМЕДЕРЕВУ 2018-2021. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021. године.
Члан 2.
Локални акциони план за побољшање положаја Рома
у Смедереву 2018-2021. године чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021. године
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-45/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

11. маj 2018. године
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2018-2021. године

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У СМЕДЕРЕВУ 2018-2021.године
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Све именице које се користе у овом документу у мушком роду, а имају и женски род,
подразумевају и истовремено обухватају све именице у женском роду.

Одељак 1. :
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1.1 Локални акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021.годинаосновни појмови

Шта је Локални план акције за унапређење положаја Рома?
Под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја Рома
на територији града Смедерева за период 2018- 2022.година, подразумева се процес
доношења одлука о томе које промене значајне за живот Рома Локална самоуправа
намерава да оствари у локалној заједници у току предвиђеног временског периода. Тај
процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих
релевантних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за
унапређење положаја Рома у Смедереву 2010-2021 је резултат процеса планирања или
планска одлука којом су дефинисани основни начини остваривања циљева ове
националне
мањине у локалној заједници. Локални акциони план (у даљем тексту
ЛАП), намењен је представницима локалних власти, ромским активистима, запосленима
у образовним и здравственим институцијама, Центру за социјални рад и осталим
локалним институцијама и организацијама чије поље рада има везе са унапређењем
положаја Рома. Циљ овог акционог плана је да укаже на важност планског и системског
приступа, као и важност међусекторске сарадње, у настојању да се постигну минимални
помаци у решавању бројних проблема који су повезани са унапређењем Рома у локалној
средини. Локални акциони план за унапређење положаја Рома доноси се на период од 5
година, са детаљном разрадом активности. За потребе процеса, прикупљање и анализу
основних податка о положају и потребама Рома у Смедереву, коришћени су следећи
извори: статистички подаци, извештаји Локалне самоуправе, Центра за социјални рад,
Дома здравља, Школске управе, Националне службе за запошљавање,Црвеног крста,
Профил заједнице,састанци и консултације сa представницима цивилног сектора и
представником ромске популације. Овај акциони план је у складу са Националном
стратегијом за унапређивање положаја Ром (коју је усвојила Влада Републике Србије) и
програмом Декада Рома 2005-2015. Потписивањем Декларације Декаде Рома (2005-2015),
у Софији 2.
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фебруара 2005. године од стране премијера земаља учесница, формално је започела
реализација програма Декада инклузије Рома 2005- 2015. Циљ ове међународне
иницијативе која окупља државе централне и југоисточне Европе, међународне и
невладине организације и представнике ромског цивилног друштва, је унапређивање
положаја Рома, као и смањивање неприхватљивих разлика између Рома и осталог дела
становништва. Поред одређених приоритетних области (становање, образовање,
запошљавање и здравство) посебна пажња је посвећена и сузбијању дискриминације,
смањењу сиромаштва и побољшању положаја жена, а основни принцип је и укључивање
представника ромских заједница у све процесе. Србија је председавала Декадом Рома у
периоду од 01. јула 2008.
Основни принципи и вредности на којима почива овај Акциони план подразумевају:
• поштовање, заштита и испуњавање законских права Рома;
• пуно и ефикасно укључивање Рома у све области друштвеног живота;
• поштовање, признавање и промоција различитости;
• једнаке могућности засноване на једнаким правима;
• родну равноправност
• спречавање и борба против свих облика дискриминације и
• спровођење мера афирмативне акције.
1.2 .

Документи који представљају упориште ЛАП-а за унапређење положаја
Рома у Смедереву

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. усвојила Стратегију за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025.
године.
Поред наведене стратегије, домаћи документи релевантни за овај процес су:
-

Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња
у Републици Србији за период од 2016. до 2018. године

-

Стратегија смањења сиромаштва;

-

Миленијумски циљеви развоја;
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
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-

Закон о заштити права и слобода националних мањина;

-

Закон о забрани дискриминације;

-

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;

-

План придруживања ЕУ;

-

Смернице за унапређивање ромских насеља;

-

Стратегија развоја образовања одраслих;

-

Закон о социјалном становању;

-

Стратегија социјалног становања;

-

Закон о легализацији.

11. маj 2018. године

Оквир за израду ЛАП -ова поред домаћих представљају и међународни
документи:
Међународни уговори
-

Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних мањина;

-

Европска повеља о регионалним и мањинским језицима;

-

Универзална декларација о људским правима;

-

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима;

-

Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), додатни
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128)

-

Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 163 )

-

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације
( члан 5 );

-

Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у образовању;

-

Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ).

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
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Препоруке ЕУ
-

Препоруке Европске уније у вези са образовањем;

-

Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома засновани на
препорукама специјалистичке групе Рома/ Цигана, Савета Европе и на
препорукама Високог комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је
усвојила Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу,
децембра 1999. године.

Препоруке Комитета министара СЕ
-

Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о бољем приступу
здравственој заштити Рома у Европи;

-

Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о унапређивању
услова становања Рома и Травелерса у Европи;

-

Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и статуса
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи;

-

Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези са образовањем
ромске деце у Европи.

Препоруке Парламентарне скупштине СЕ
-

Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из бивше
Федеративне Републике Југославије, укључујући Косово, у Србију и
Црну Гору из земаља чланица Савета Европе;

-

Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у Европи;

-

Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи;

-

Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана и Травелерса у Европи.
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Европска комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе ( ЕЦРИ )
-

Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, ЕЦРИ (98) 29

Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе
-

Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : допринос Рома »

-

Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : допринос Рома

Високи комесар за људска права СЕ
-

Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у Стање људских
права Рома у земљама СЕ, 2005.

-

Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, за примену

начела равноправног третмана лица без обзира на расно и етничко порекло
УН
- УН ХАБИТАТ Агенда ( усвојена у Истанбулу 1996. године );
- Декларација о градовима и другим људским насељима у новом миленијуму
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине УН, 2001. године);
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у земљама ОЕБС-а
1.3 Захвалност учесницима/цама у процесуизраде ЛАП-а
У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у граду Смедереву, формирана је
радна Група у оквиру Локалног савета за побољшање положаја, коју су чинили
представници/це: локалне самоуправе ,као носиоца процеса и формалног доносиоца овог
документа, институција система, које се на локалном нивоу баве питањима Рома,
невладиних организација, које делују у локалној заједници. Велики допринос изради
ЛАП-а за Роме, дао је Мобилни Тим за инклузју Рома града Смедерева.
Улога радне групе била је да:
•

Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних
актера у систему подршке Ромима;

•

Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
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планирања;
•

Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;

•

Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим
релевантним локалним и републичким актерима;

•

Ради на писању завршног документа;

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе на учешћу у процесу планирања
Остали актери укључени у сам процес Локалног акционог планирања су били:
представници/це различитих институција, организација и Група, укључујући и Групе
потенцијалних корисника/ца, који су повремено учествовали у консултативном процесу.

1.4

Анализа битних актера и опис стања у локалној заједници

Градска управа, односно Градско веће креира локалну политику, која третира и питања
ромске националне мањине и посебну пажњу посвећује решавању њихових проблема
формирајући Савет за социјална питања, чија је улога да допринесе развоју социјалне
културе, хуманизацији односа међу људима, активно прати, идентификује и даје предлоге
за решавање проблема ромске националне мањине.
Заштитом и унапређењем положаја Рома у Локалној самоуправи бави се одсек за
социјалну заштиту који је у оквиру Oдељење за јавне службе. Лице задужено за ромска
питања је координатор ромске националности. Не постоји база података припадника
ромске популације.
Локална самоуправа врши издвајање намењено Ромима кроз финансирање мера из
Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома као и кроз суфинансирање
пројеката. Пројекат који се тренутно реализује је ,, Побољшање инфраструктуре у једном
од највећих Ромских насеља у Србији" који се финансира из средтава ЕУ у износу од
1.000.000 евра, а суфинансира град у висини од 198.496 евра. Пројектом је планирана
изградња канализационе мреже и постављање вакумске станице у насељу Мали Кривак,
укупне дужине 2,9 км.
Центар за социјални рад, нема евиденцију ромских корисника материјалне помоћи с
обзиром да није обавезно изјашњавање о националној припадности.
Припадници ромске националне мањине могу да остварују сва права као и друга лица
која се нађу у стању социјалне потребе, којима је неопходна друштвена помоћ и подршка
ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних животних потреба, а која су у складу са Законом о социјалној заштити,
Породичним законом и другим законским прописима који се примењују у социјалној
заштити. Роми не користе никакве посебне услуге социјалне заштите по основу
националне припадности, већ као и други корисници остварују права на услуге социјалне
заштите и материјалне подршке.
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Црвени крст задужен за храну, хигијену и психосоцијалну подршку.
Дом здравља Смедерево. У Дому здравља Смедерево не постоји евиденција
ромских корисника здравствене заштите. Око 5% Рома који дођу у Дом здравља немају
здравствену књижицу.

Образовне институције
У општини Смедерево налази се деветнаест
школа чија је делатност
основношколско образовање. Поред Смедерева, основне школе у овој општини налазе се
и у местима: Лугавчина, Враново, Осипаоница, Сараорци, Колари, Радинац, Скобаљ,
Михајловац, Друговац, Водањ, Липе и Мала Крсна. У њима, према подацима добијених
од школа, наставу похађа 449 ученика ромске националности.
Табела 1: Број ученика ромске националносту у основним школама
Разред
Назив школе
,, Брано
Радичевић"
Лугавчина
,, Ђура Јакшић"
Мала Крсна
Илија
Милосављевић
Коларац"
,, Др Јован
Цвијић"
Смедерево
,, Бранислав
Нушић"
Смедерево
,, Јован
Јовановић Змај"
Смедерево
,, Димитрије
Давидовић"
Смедерево
,, Иво Андрић"
Радинац
,, Сава
Ковачеић"
Михајловац
,, Бранко
Радичевић"

I.
М

I.
Ж

II.
М

II
.Ž

III.
М

II
.Ж

IV
.М

IV
.Ж

V.
М

V.
Ж

VI.
М

VI
.Ж

VII.
М

VII.
Ж

VIII.
М

VIII.
Ж

УКУПНО

0

1

0

0

2

2

1

2

1

3

0

2

1

1

3

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

9

5

5

4

8

5

4

7

4

2

11

4

2

0

1

77

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

5

9

6

14

15

17

11

9

9

24

13

14

8

7

6

5

6

167

17

9

7

13

8

7

14

14

16

11

2

5

6

3

2

2

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

4

0

2

0

1

0

0

0

1

0

14
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Смедерево
,, Свети Сава"
Смедерево
,, Херој Света
Младеновић"
Сараорци
,, Доситеј
Обрадовић"
Смедерево
,, Вук Караџић"
Липе
Вожд
Карађорђе"
Водањ
,, Иво Лола
Рибар" Скобаљ
,, Светитељ
Сава" Друговац
Укупно у свим
школама

0

0

0

0

3

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

1

1

5

3

3

2

2

4

2

31

0

2

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Извор: ОШ у Смедереву

Средњих школа у Смедереву има четири. У њима наставу, према подацима
добијених од школа, похађа 32 ученика ромске националности.
Ове институције омогућавају стицање образовања и одговарајућих квалификација
Ромима као и примену афирмативних мера.

Предшколско васпитање и образовање

Број деце ромске националности уписане радној 2017/2018
Табела 2: Деца ромске националности укључена у предшколски програм
Годиште
Дечаци
Девојчице
Укупно

2014
//

2013
3
3

2012
2011
Укупно
2
6
18
26
5
5
14
27
7
11
32
53
Извор: Предшколска установа ,,Наша Радост" Смедерево
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Национална служба за запошљавање преузела је значајну партнерску улогу у
решавању проблема ромске националне мањине, учествујући у неколико пројеката, што
је утицало на повећање запослености. На евиденцију Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево, Одељење за посредовање у запошљавању и
планирање каријере у 2017. години пријавило се 404 лица ромске националности, од
којих 174 жена. Од новопријављених лица у протеклој години најзаступљенији су били
Роми у I степену стручности, док је у IV степену стручности пријављено 6 лица (од којих
је 1 жена), а у VII степену стручности пријављена је свега 1 жена. НСЗ пружа могућност
укључивања Рома у све програме и мере активне политике запошљавања.
Табела 3: НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТУЧНЕ СПРЕМЕ
НАЦИОНАЛНОСТ
Роми
Незапослена лица
Укупно

Жене

Укупно

Жене

6.507

3.471

404

174

I

2.053

1.099

373

166

II

287

79

10

1

III

1.518

656

14

5

IV

1.808

1.118

6

1

V

42

4

0

0

VI-1

205

141

0

0

VI-2

144

97

0

0

Укупно

Ste pe n stručne spreme
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VII-1

449

276

1

1

VII-2

1

1

0

0

VIII

Извор: НСЗ, Филијала Смедерево, фебруар 2018. године

Мобилни тим за инклузију Рома града Смедерево je раднo телo Градског већа
формиран у циљу јачања сарадње између службеника у одговарајућим
локалним институцијама. Чланови мобилног тима организују заједничке теренске
посете ромским насељима и пружају заједничку и координисану подршку и
помоћ појединцима и породицама.
Савез ромских НВО ,,Смедеревски форум“, Удружење Рома ,, Јелена 21"
Враново, који партнерски са локалним актерима учествује у спровођењу различитих
мера за побољшање положаја ромске националне мањине и у креирању политике Рома.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У СМЕДЕРЕВУ 2018-2021.године

13

Страна 26 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

Одељак 2.
ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ПОЛОЖАЈА РОМА 2018 -2021.године

2.1 Разлози за израду ЛАП-а за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021.године

Град Смедерево је у периоду од 2014. до 2017. године реализовао Локални акциони
план за побољшање положаја Рома. Овај плански документ је усвојен једногласном одлуком
одборника 22. јула 2014. године, а реализован је у периоду од 2014. до 2017. године.
Будући да је претходни ЛАП истекао 2017. године, приступило се изради новог. За
израду новог планског документа који ће захватати наредне четири године, било је неопходно
прикупити нове и репрезентативне податке. Стога се приступило прикупљању обимних и
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на потребе Рома у Смедереву ,као и да
недвосмислено прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се могу синхронизовано
користити, како би се побољшао положај Рома у Граду Смедереву.
Мере које су предвиђене овим Локалним акционим планом за побољшање положаја
Рома ослањају се на податке прикупљене истраживањем и сарадњом са бројним
институцијама и организацијама- Коришћени су подаци ГУ Смедерево, Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево, Центра за социјални рад, основних школа, средњих
школа, Предшколске установе ,, Наша радост“ , Савеза ромских НВО ,, Смедеревски форум“,
Удружења Рома ,, Јелена 21"
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2.2 Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021.године

Локални акциони план за унапређење положаја Рома доноси се на период од четири
године , са детаљном разрадом активности.
Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду
Смедереву заснивао се на интерактивном приступу ,чије су основне методолошке
карактеристике да је:
•

Локални - спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;

•

Партиципативан - укључио је различите битне актере, организационе подршке

Ромима у локалној заједници;
•

Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама

унапређења положаја Рома;
•

Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој

се тежи;
•

Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената

потребних за доношење одлука;
•

Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних података о положају и потребама
Рома у граду Смедереву, коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са
потенцијалним корисницима/цама и састанка са локалним актерима,статистички подаци,
Студија побољшања услова живота Рома у Малом Криваку, Извештај о реализацији
Оперативног плана, који је урадио Мобилни

тим за инклузију града Смедерева,

различити извештаји и документи, локалних ромских НВО итд.
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Одељак 3.
ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ
3.1

Географски подаци
Смедерево је позиционирано на
40,39° северне географске ширине
и 20,57° источне географске
дужине. Налази се у
североисточном делу Републике
Србије, на другој по величини
европској реци Дунаву. Од
престонице, Београда, удаљено је
свега 46 км.
Основни потенцијал града
Смедеревa је управо њен
карактеристичан микроположај
односно изузетно повољан
геосаобраћајни положај између два
европска коридора - копненог X ауто-пут и водног - VII - Дунав.
Ову предност са локалног аспекта
сагледавања треба максимално
искористити.

Град Смедерево захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода Панонског
басена, у крајњем северо-источном делу Шумадије. Територија града припада Подунављу
и доњем Поморављу. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав, при
чему (у хидрографском погледу) највећим делом припада сливу Велике Мораве.
Укупна
површина
града
Смедерева
износи
481,7км2.
Најзначајнија природна предност Смедерева, у односу на суседне градове, али имајући у
виду и остале подунавске Регионе, је изузетно повољна, заправо стратешки најповољнија
географско-саобраћајна локација јер поседује најсевернију луку која може да прими
црноморске бродове. Низводно од Смедерева се налази ковински мост, који је уједно
последња веза са левом обалом Дунава све до ХЕ „Ђердап I"
Према Просторном плану Републике Србије, усвојеном 1996. године, Смедерево је
регионални центар и налази се на месту сустицања два приоритетна планирана појаса
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интензивног развоја (Савско-Дунавског и Дунавско-Велико Моравског), а у плану је да се
профилише као лучки град и као мултимодално саобраћајно чвориште.
3.2 Демографски подаци и национална структура становништва
Данас на подручју општине Смедерево (рачунајући и расељена лица са Косова и
Метохије) живи 107.528 становника, од чега у самом граду и приградским насељима
83.768 житеља. Густина насељености општине 2006. године је 243,27 становника по km².
Главни разлог наглом расту броја становника за период 2002—2006. је услед доласка око
7.500 расељених лица са Косова и Метохије, који су ово подручје интензивно населили у
периоду од 1999. па све до данас. У општини Смедерево живи 28 различитих етничких
група од којих је према подацима добијених у попису 2011.године најбројнија ромска
национална маљина 2369.
Табела 4: Проценат мањина ( према попису 2011)
Албанци Бошњаци Бугари Буњевци Горанци Југословени Мађари Македонци
51
7
27
6
11
110
120
291
0,05%
0,006%
0,02%
0,005%
0,01%
0,1%
0,1%
0,27%
Муслимани
61
0,05%
-

Немци
15
0,01%

Румуни
67
0,06%

Руси
37
0,003%

Роми
2369
2,20%

Русини
3
0,002%

Словаци
13
0,01%

Словенци
20
0,01%

Украјинци Украјинци Украјинци Украјинци
161
271
139
1080
0,15%
0,25%
0,12%
1%
Подаци добијени од РЗС
Класификација општина према статусу развоја
Према степену развијености јединице локалне самоуправе разврставају се у 5 група
(четири и група девастираних). Град Смедерево спада у другу групу (другу групу чине
јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 80% до 100%
републичког просека).
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3.3.Положај Рома у Републици Србији
Национални контекст Ромска национална заједница је најугроженија мањинска заједница
у Србији. За унапређивање њеног положаја, као и потпуне укључености у друштвени,
економски, културни и политички живот потребна су системска решења која ће Ромима
омогућити ефикаснији приступ у областима у којима су најугроженији. Да би се то
постигло било је неопходно да се изради документ који ће нудити системска решења и
бити применљив на локалном нивоу. Први нацрт стратешког документа за унапређивање
положаја Рома у Србији – нацрт стратегије за интеграцију и давање нових овлашћења
Ромима, израђен је у децембру 2002. године. Нацрти акционих планова за свих 13
области, које је обухватао нацрт Стратегије, дефинисани су 2004. године. Први
стратешки оквир за унапређивање положаја Рома који је Влада Републике Србије
усвојила били су Национални акциони планови у четири приоритетне области Декаде
инклузије Рома – образовању, становању, здрављу и запошљавању, чије је усвајање
представљало и предуслов за приступање овој међународној иницијативи. Влада
Републике Србије усвојила је четири наведена акциона плана 27. јануара 2005. године.
Србија је приступила Декади инклузије Рома 2. фебруара 2005. потписивањем
Декларације Декаде од стране председника Владе на свечаном проглашењу у Софији.
Један од битних исхода председавања Србије Декадом Рома који је постигнут на
националном нивоу било је и усвајање ревидираног текста сада Стратегије за
унапређивање положаја Рома у Републици Србији, 9. априла 2009. године, као и
Акционог плана за њено спровођење који обухвата свих 13 области – образовање,
становање, запошљавање, здравље, културу, медије и информисање, социјалну заштиту,
приступ личним документима, политичку партиципацију, сузбијање дискриминације,
положај жена, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији,
2. јула 2009. године. Свим наведеним процесима – развојем и ревизијом стратегије и
акционих планова, одржавањем јавних расправа, припремом за усвајање, успостављањем
првих структура за спровођење и праћење на националном и локалном нивоу,
координирао је Секретаријат за ромску националну стратегију. У развоју и ревизији свих
наведених докумената у свим фазама израде, кроз рад у радним групама, учествовали су
представници надлежних министарстава, Националног савета ромске националне
мањине, ромских и других невладиних организација, међународних организација,као и
независни стручњаци. Ромска популација је најсиромашнија и у највећој мери
репродукује сиромаштво. Разлози су четири пута већа стопа незапослености у односу на
друге категорије становништва, велики проценат неписмених, без завршене основне
школе или са мање од четири разреда основне школе. Животни век Рома је скраћен (
један од десет припадника ромске националности дожививи 60-ту годину живота), јер
најчешће живе у условима ризичним по здравље. Висок наталитет Рома, праћен високом
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стопом смртности чини да они буду најмлађа етничка заједница: деце до 14 година има
32%, док старијих од 60 година има свега 7%.
3.4

Подаци о Ромима у Смедереву

Према званичним подацима, Рома у Смедереву има око 2369. Према евиденцији
ромских удружења Рома има око 7500. Из наведених података се види да је у Смедереву,
као и у већини других места у Србији, присутан проблем евидентирања ове националне
мањине.
У односу на последњи попис становништва из 2011. године, забележен је пораст
броја Рома на територији града Смедерева због природног прираштаја, који је двоструко
већи него код осталог становништва. Такође, због велике покретљивости ромске
заједнице, миграционих таласа од малих ка великим местима, неразвијених ка развијених
регионима, исељавање са Косова и Метохије, допринело је да је званичан број Рома остао
заправо непознат. Према подацима са последењег пописа становништава из 2011. године,
2369 лица се изјаснило да су ромске националности и да говоре ромским језиком.
Основна обележја друштвено-економског положаја Рома у Смедереву су низак
степен образовања, веома низак степен економске активности и висока незапосленост.
Већа незапосленост Рома у граду Смедереву – 32% у односу на остали део
становништва
Проценат екстремно сиромашних 11,2% у односу на 0,4% у општој
популацији
Због наведеног стања, потребно је у већој мери информисати и стимулисати Роме ка
покретању сопственог посла, повећати њихову мотивацију за активно тражење посла и
активније их укључити у јавни и друштвени живот. Такође, потребно је утицати на
подизање нивоа свести послодаваца о значају запошљавања лица Ромске
националности.
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Одељак 4:
АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ
SWOT АНАЛИЗА

СНАГЕ

СЛАБОСТИ

• Људски ресурси у граду, њихова стручност
и мотивација

•
Недостатак потпуних и ажурираних
података о Ромима

• Извори финансирања - буџет и донатори

• Недовољна искоришћеност
извора финансирања - донатори

• Организован невладин сектор у Граду,
нарочито психосоцијалне организације и
ромска удружења
• Постојање ромских Удружења
• Постојање стратешких докумената Града

•

других

Слаба активност НВО

• Недостатак акционих
операционализацију
докумената

планова за
стратешких

• Развијена комуникација са донаторима

• Слаба заинтересованост
постојеће програме

• Стабилност актуелне локалне власти

•

Недовољна информисаност Рома

• Мотивисаност актуелне локалне власти да
се бави унапређењем положаја Рома

•

Релативно низак ниво познавања

• Постојање Савете за побољшање положаја
Рома града Смедерева
• Постојање Мобилног тима за инклузију
Рома града Смедерева

Рома

за

локалног акционог планирања од стране
различитих актера у заједници
• Непостојање локалне базе података о
потребама Рома

• Заинтересованост локалних институција и
организација за сарадњу на унапређењу
положаја Рома
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Страна 33 – Број 3

МОГУЋНОСТИ

ПРЕПРЕКЕ

•

• Смањена
заинтересованост
међународних донатора за Роме

Доступност различитих фондова

(ИПА фондови, УНДП
фондови итд.)

фондови, РЕФ

• Нови
трендови
и
политичка
орјентација државе - активнија улога
ромског Националног савета
•

Финансијска и нефинансијска

• Недовољно присуство питања ромске
националне мањине у нашој јавности
( маргинализација питања )
• Низак ниво животног стандарда у
земљи - изражено опште сиромаштво

( изградња капацитета ) подршка
међународних организација - владиних
невладиних

На основу претходне анализе може се закључити да су главне снаге локалне заједнице
постојање локалних стратешких докумената, стабилна политичка клима, стабилан извор
финансирања, висока свест и заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета за
побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилног тима за инклузију Рома у
Смедереву, Савета за запошљавање и локалног Савета за социјална питања.
Најважније могућности из ширег окружења су: доступност различитих фондова,
подршка међународних организација, владиних и невладиних, заинтересованост
међународних донатора, нова орјентација политике државе Србије у решавању проблема
Рома. Оне би требало да чине кључну основу за будуће планирање и за ублажавање
најважније слабости-недостатак координације између локалне самоуправе и НВО,
недостатак информатичке повезаности између локалних установа и препрека из
окружења-непостојање савремених закона из ове области, низак ниво животног
стандарда у земљи, маргинализована питања проблема ромске националне мањине.
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Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за
унапређење положаја Рома у граду Смедереву, које су диференциране на крајње
кориснике/це услуга ( различите групе ромска националне мањине ) и кључне партнере у
локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.
На основу Анализе заинтересованих страна, може се закључити следеће:
Ромска национална мањина у Смедереву, слично другим градовима и општинама у
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру које се може, по различитим
критеријумима, издвојити већи број подгрупа. Специфичност Смедерева је да има једно
од највећих ромских насеља, а познато је да је приоритет Декаде решавање проблема
ромских насеља, која нису легализована. Поред ове групе, постоје и друге групе ,које су
социјално рањиве и очекују организовану друштвену подршку (стари без породичне
подршке и прихода, вишечлане породице, радно способни незапослени без одговарајуће
квалификације ...)
Локални акциони план обухвата област становање, образовање, запошљавање и
здравство, али и мере које се односе на очување и унапређивање културног идентитета
Рома, мере којима се јачају капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, којима се пружа подршка посебно
угроженим категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене првенствено на младе,
мере из области екологије, као и мере из области медија и информисања. Ово је потребно
јер питања унапређивања положаја Рома нису само питања унапређивања положаја једне
од социјално угрожених категорија становништва и остваривање њихових људских
права, већ су и питања остваривања права припадника једне од националних мањина.
Мере које предлажемо имају своје утемељење у многим међународним и домаћим
правним актима, као што су Конвенција о правима детета, Оквирна конвенција СЕ о
заштити права и слобода националних мањина, Европска повеља о регионалним и
мањинским језицима, Закон о заштити права и слобода националних мањина,
Декларација Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање положаја Рома у
земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају предузимање афирмативне акције она се увек
спроводи уз поштовање принципа „ не чињења штете другоме “.
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Страна 35 – Број 3

Одељак 5.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

Општи и специфични циљеви

У оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву
2018-2021.година дефинисан је један општи и више специфичних циљева у области
становања, образовања, запошљавања, здравства, културе и информисања. Општи циљ
овог акционог плана је: унапређење положаја Рома на територији града Смедерева,
нарочито у областима становања, образовања, запошљавања и здравствене заштите и
стварање услова за њихову већу укљученост у друштвене токове.

Специфични циљеви у области образовања:
- Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем;
- Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце;
- Минимизирање осипања ромске деце из образовног система;
- Унапређивање образовања одраслих Рома.
Специфични циљеви у области становања:
- Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање услова живљења у ромским насељима;
- Регулисање имовинско – правног статуса стамбених објеката у ромским насељима;
- Санирање ургентних ситуација;
- Интеграција становника насеља у окружење.
Специфични циљеви у области запошљавања:
- Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обука за дефицитарна
занимања
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Специфични циљеви у области здравства:
- Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију;
- Унапређење животног окружења у ромској заједници;
- Унапређење остваривање права Рома на здравствену заштиту.

Специфични циљеви у области културе, медија, информисања:
- Унапређивање и заштита ромске културе;
- Остваривање права на информисање на језику националне мањине и на правовремено
информисање.
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Страна 37 – Број 3

Одељак 6:
АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ
6.1

ЛАП област образовање
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Израда и
Израђена база и
редовно
редовно
ажурирање базе
ажурирани
подаци
података о деци
ван образовног
система и деце
стасале за
предшколски
програм

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ
АКТИВНОСТИ
РОК

2018

Мобилни тим
2018-2021
Локална
самоуправа

Прибављање
пренос
докумената

Број докумената Мобилни тим

Радионице са
родитељима о
потреби
образовања и
уписној
политици

Број радионица

НВО

Сарадња свих Успостављена
институција и функционална
организација у
сарадња
вези са уписном
наведених
политиком
институција и
организација,

БУЏЕТ

Школе

Локална
самоуправа

2018-2021

Ромске и
друге НВО

2018-2021

Мобилни тим

2018-2021
Основне
школе,
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која води
Предшколска
размени
установа,
информација о
Ромске НВО,
деци стасалој за Мобилни тим
Центар за
социјални рад
упис у ОШ, деци
која су прошла
ППП и њиховим
постигнућима,
деци која нису
прошла ППП и
нису добила
позиве за упис у
ОШ,
постигнућима
деце на
тестовима за
процену
готовости
приликом уписа
у ОШ
Примена мере
Број ромских
афирмативне
ученика
акције приликом
уписаних
уписа у средњу применом мере
школу
афирмативне
акције, број
укупно
пријављених и
број уписан
редовном
процедуром
Обезбеђивање
стипендије
Број ученика за
успешним
које је
ромским
обезбеђена
ученицима,који
стипендија
похађају средњу

Школе

Министарство
просвете и
науке,
Национални
савет ромске
националне
мањине

2018-2021

Средње
школе
ЈЛС

Министарство
просвете и
науке,
Служба за

2018-2021
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школу

Страна 39 – Број 3

људска и
мањинска
права,
Национални
савет ромске
националне
мањине

Примена мере
Број ромских
афирмативне
ученика
акције за упис
уписаних
на више школе и применом мере
факултете
афирмативне
акције, број
укупно
пријављених и
број уписаних
редовном
процедуром

Локална
самоуправа,
Министарство
Средње школе просвете и
науке,
Национални
савет ромске
националне
мањине

2018-2021

Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Укључивање
ученика ромске
националности у
рад секција и
других ван
наставних
активности у
оквиру школе

Број ученика
ромске
националности,
који су
укључени у
секције
Број ученика,
који су
укључени у
ваннаставне
активности

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018
Школе
Предметни
наставници,
одељенске
старешине и
наставници
задужени за рад
секција

Мобилни
тим
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Израда механизама Број израђених Мобилни тим
механизама
за праћење и
извештавање о
Број школа, која
редовности
ромских ученика спроводи неки
од механизама
извештавања

Школе

Школе
Обезбеђивање
Број ученика,
материјалне
којима су
подршке
обезбеђени
породицама,чија удџбеници,
деца похађају
школски прибор,
основну школу - ужина и
екскурзије
обезбеђивање
уџбеника,школског
прибора
екскурзије, ужине

Локална
самоуправа

Радионице за
родитеље о
важности
образовања

Школе

Број одржаних
радионица

Центар за
социјални
рад
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2018-2021

Локална
самоуправа

Ромске НВО

2018-2021

Ромске НВО 2018-2021
Мобилни
тим

Број присутних
родитеља

Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Спровођење
програма
функционалног
основног
образовања

Број покренутих
програма
Број Рома који је
укључен у

ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ
РОК

БУЏЕТ
2018

Министарство
просвете и
науке
Школе

Национална
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одраслих Рома

6.2

програм
функционалног
основног
образовања
одраслих

служба за
запошљавање,
Филијала
Смедерево

Страна 41 – Број 3

2018-2021.

Центар за
социјални рад

ЛАП област запошљавање

Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обука за
дефицитарна занимања
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ

ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
РОК
АКТИВНОСТИ
2018

НСЗ, Филијала
Обука за развој Број Рома који је Смедерево;
предузетништва завршио обуку ромске и друге
НВО

Програми
Број Рома који је НСЗ, Филијала
доквалификације
укључен у неки Смедерево;
и
од програма
ромске и друге
преквалификације
НВО

Локална
самоуправа

2018-2021.

Локална
самоуправа

2018-2021.
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ЛАП област становање

Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским
насељима
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018

Изградња
инфраструктурне
мреже у ромским
насељима –
улице, водовод,
канализација,
електро-мрежа
до нивоа у коме
се налази
суседство

Постојеће
градске и

Независне
институције
из области
становања и
урбанизма,
становници
насеља,
ромске НВО

2018-2021

Поправка
Број санираних
постојећег лошег објеката
стамбеног фонда
у ромским
насељима до
нивоа
минималних
стамбених
стандрда

Посебна група
Локална
формирана при самоуправа
граду/општини,
која управља и
прати
реализацију
целокупног
програма.

2018-2021

комуналне
службе
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Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским
насељима
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Израда
одговарајуће
планске (
урбанистичке )
документације:

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018

Регулисан
имовинскоправни статус:

Министарсво
природних
ресурса и
просторног
планирања

Стамбених
објеката-насеља,
а)за сва насеља која се налазе на
која већ имају земљишту чији
регулисан
је корисник нека
имовинско
од државних
правни статус
институција

б) за насеља за
која тек треба
регулисати
имовинско
правни статус
Регулисање
имовинскоправног статуса
стамбених
објеката:

Стамбених
објеката насеља на
локацијама
(парцелама) у
приватном
власништву
Број објеката,
код којих је
решен
имовинско правни статус

2018-2021
Постојеће
градске службе

Постојеће
градске службе

а) у насељима,
која се налазе на
земљишту чији
је власник неко
од државних
институција
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б)насељима који
се налазе на
земљишту,које је
приватно
власништво

Циљ: Санирање ургентних ситуација
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Расељавање
насеља/ објеката
у којима су
услови изузетно
лоши, и који не
могу бити
обухваћени
процесом
унапређења и
обнове.

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018

Број расељених Посебна група Међународне
објеката
формирана при организације
граду/општини
Број ново
изграђених
објеката

2018-2021

Изградња нових
станова на
одговарајућим
локацијама.
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Циљ: Интеграција становника насеља у окружење
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Организовање
спортских и
културнх
активности, чији
је циљ
укључивање
младих у
спорстке
клубове, савезе

Број младих
укључених у
неку од
спортских или
културних
активности

НОСИЛАЦ

ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
РОК
АКТИВНОСТИ
2018
Ромске и друге
НВО, спортски
центри, Центар
за културе,
школе

2018-2021

6.4 ЛАП област здравство
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Ангажовање Број
медијатора за ангажованих
здравство
здравствених
медијатора

Спровођење
пројеката
заунапређење
здравља Рома:
потпун обухват
обавезном

Број
реализованих
пројеката
Квалитет

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018
Здравствени
Министарство
центар, домови
здравља,
здравља, Завод
Светска
за јавно
здравствена
здравље, ромске организација,
и друге НВО
Светска
банка,
UNICEF
Министарство
Здравствени
центар, домови
здравља,
здравља,
Светска
здравствени
здравствена
медијатор,
организација,
патронажне
Светска
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имунизацијом, пројеката
побољшање
Број директних
нутритивног
корисника
статуса одојчади
укључених у
и мале деце,
пројекат
побољшање
репродуктивног
здравља,
превенција
хроничних
незаразних
обољења,
едукација о
превенцији
ризика код Рома,
који се баве
сакупљањем
секундарних
сировина.

сестре, Завод за
јавно здравље,
ромске и друге
НВО

11. маj 2018. године

банка,
UNICEF
Локална
самоуправа

Циљ: Унапређење остваривање права Рома на здравствену и социјалну заштиту

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ2018
АКТИВНОСТИ
РОК

Помоћ при
Број лица за која Мобилни тим
набавци личних су набављена
докумената ради лична документа
остваривања
права из области
здравствене и

Локална
самоуправа

2018-2021

Центар за
социјални
рад
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социјалне
заштите
Едукација Рома Број одржаних
радионица
о правима на
здравствену
Број
заштиту
одштанпаних
флајера

Мобилни тим
Ромске и
друге НВО

2018-2021

6.5 ЛАП област култура и информисање
Циљ:Неговање културног идентитета
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ
ПАРТНЕРИ
АКТИВНОСТИ

Радионице о
Број одржаних Основне школе Ромске НВО
радионица
културном
Предшколска
идентитету
установа
Рома за ученике Број учесника
радионица
ОШ и њихове
родитеље
Организација Квалитет
манифестације одржане
Дани културе и манифестације
традиције Рома
Број учесника

Организовањереализација
предмета
,,Ромски језик
са елементима
националне

Ромске НВО

ВРЕМЕНСКИ
РОК

2018

2018-2021

Локална
самоуправа
Школе

БУЏЕТ

250.000,00
2018-2021

Предшколска
установа

Број школа које
реализују ову
активност

Министарство
просвете и
науке

Број ученика

Национални
савет ромске
националне

Школе

2018-2021
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мањине

Прослава
Светског дана
Рома

Редовно
обележавање
празника

Ромске НВО

Локална
самоуправа

2018-2021

6.6 Успостављање Структуре за спровођење ЛАП-а
Циљ: Успостављање Структура за спровођење ЛАП-а
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Формирање
комисије за
избор пројеката
за
имлементацију
ЛАП-а

Решење

Формирање
Тима за
мониторинг и
евалуацију

Решење

Градоначелника

НОСИОЦИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ БУЏЕТ
АКТИВНОСТИ
РОК
2018
Локална
самоуправа
2018

о формирању
комисија

Градоначелника
о формирању

Локална
самоуправа

Тима за
мониторинг и
евалуацију
6.7

2018

Буџет

У 2018. год. су потребна средства у износу од 2.000.000 РСД ( два милиона динара ) за
имплемантацију појединих мера ЛАП-а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу
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годину примене Локалног акционог плана биће урађен на основу разрађених годишњих
планова за те године.
Одељак 7.
МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ЛАП-а ЗА РОМЕ

7.1 Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја Рома у
Смедереву 2018-2021.године

Конкретне акције предвиђене Локалним акционим планом за побољшање
положаја Рома у Смедереву 2018-20021. година у периоду 2018. до 2021. године ће
имплементирати заинтересоване организације: ромска и друга удружења, институције,
организације и установе, или њихове појединачне службе које се баве проблемима Рома
на локалу.

7.2 Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за Роме
Имлементатори Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у
Смедереву 2018-20021. година ће предвиђене активности реализовати средствима
из више извора:
• Буџета Града Смедерева;
• Појединих Министарства, који спроводе стратегију побољшања положаја Рома;
• Домаћих и страних донатора.

Локални акциои план за побољшање положаја Рома Града Смедерева 20182021.године представља плански, али и стратешки званични документ Града
Смедерева. Институције и организације, које се баве побољшањем положаја Рома у
Смедереву биће у прилици да планирају своје услуге и активности у складу са
предложеним приоритетима,чиме се постиже синхронизовано и планско решавање
препознатих проблема ромске националне мањине у граду Смедереву. У
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имлементацији планираних активности препоручује се партнерство јавног,
цивилног и пословног сектора, као и међусекторска сарадња.

7.3

Улога Локалног савета за побољшање положаја Рома у Граду Смедерева
Локални савет за побољшање положаја Рома у Граду Смедереву
предлаже:

•

Критеријуме за избор пројеката којима се имлементира ЛАП за Роме;

•

Изглед и садржај конкурсне документације;

•

Текст конкурса;

•

Састав Комисије за избор пројеката за имлементацију ЛАП-а за Роме;

•

Састав Тима за мониторинг и евалуацију одабраних пројеката.

О предлозима Локалног савета за побољшање положаја Рома града Смедерева
одлучује Градско веће

7.4

Улога Комисије за избор пројеката за имлементацију ЛАП-а за Роме

За расподелу дела средстава из градског буџета намењених реализацији
ЛАП-а за Роме надлежна ће бити трочлана Комисија за избор пројеката за
имлементацију ЛАП-а. Комисију на предлог Савета за побољшање положаја Рома
именује градоначелник града Смедерева.

Улога комисије је да Градском већу Града Смедерева предложи пројекте, који
ће се финансирати средствима намењених имлементацији ЛАП-а, а на основу
утврђених критеријума.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У СМЕДЕРЕВУ 2018-2021.године

38

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 51 – Број 3

Комисију за селекцију пројеката чини 3 представника/ца следећих
институција:
1.

Представник/ца Локалног савета за побољшање положаја Рома;

2.

Представник/ца Градског већа или локалне самоуправе;

3.

Представник/ца јавног/цивилног сектора.

7.5 Праћење и евалуација
Процес праћења ( мониторинга ) и евалуације спровођења ЛАП-а за Роме врши
Тим за мониторинг и евалуацију. Тим за мониторинг и евалуацију прати
реализацију пројеката,који су конкурсу изабрани и финансирају се из градских
средстава и евалуира њихове резултате. Тим за мониторинг и евалуацију чине три
представника, следеће структуре:
1.

Представник/ца локалне самоуправе ( одељење за финансије )

2.

Представник/ца ( Група за дијаспору, Роме и младе)

3.

Представник/ца Локалног савета за побољшање положаја Рома Града
Смедерева

Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања формулисаће
Локални савет за побољшање положаја Рома у Граду Смедереву у сарадњи са
Одељењем за јавне службе.
Тим за мониторинг и евалуацију извештај доставља градоначелнику, Одељењу за
финансије, Одељењу за јавне службе и Локалном савету за побољшање положаја Рома у
Граду Смедереву. Извештај Тима за мониторинг и евалуацију представља основни
материјал на основу којег ће се формулисати захтеви за следеће конкурсе. То је основни
документ на основу којег ће се радити ревизија Акционог плана, јер он треба да садржи
процену делотворности свих мера које су финансиране као и њихов утицај на локалну
средину
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Члан 4.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015,
83/2016, 91/2016, 104/2016 - др. закон и 96/2017), члана 32.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др.закон), члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст ) и члана 7. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, утврдила је

Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 25.000.000,00 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ

Члан 6.

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Липе ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година,
почев од 01. јула 2018. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
(одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.) . 15%
-З
 а уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање некатегорисаних путева и сеоских улица, уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних површина и депонија . . . . . . . . . . 50%
-Ф
 инансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
- Редовна делатност Месне заједнице . . . . . . . . . . . 30%
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права и права
индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на који се плаћа порез у складу са законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у Граду
Смедереву
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

2%
10%

Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор - Филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.

3%
2%
2%

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.

2%
2%

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
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Члан 4.

Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-1/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
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Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Липе.
Број 014-1/2018-07
У Смедереву 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
31.

30.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015,
83/2016, 91/2016, 104/2016 - др. закон и 96/2017), члана
10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98),
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др.закон), члана 68. став
2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
чланова 7. и 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града Смедерева“,
број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Липе.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Липе, грађани ће се изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 24. јуна 2018. године, у времену од 07 до 20 часова.

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе,
који ће се одржати 24. јуна 2018. године, образује се Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Липе.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Александар Бранковић, за председника
Владан Милановић, за заменика председника
2. Никола Савић, за члана
Зоран Тасић, за заменика члана
3. Јелена Степановић, за члана
Ивана Радосављевић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
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- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и
Савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-1/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

32.
На основу члана 32. ставова 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015 и
80/2017) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева “, број 12/2016-пречишћен текст), а уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број
461-02-00029/2017-14 од 04.04.2018. године,
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе

11. маj 2018. године
ОД Л У КУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ДЕЛОВЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ
(ГРАД СМЕДЕРЕВО)
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм комасације за подручје које обухвата делове катастарске општине Скобаљ
(Град Смедерево), (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
На основу овог Програма донеће се Одлука о начелима
и Одлука о спровођењу комасације у катастарској општини
Скобаљ (Град Смедерево).
Члан 3.
Програм комасације који обухвата делове катастарске
општине Скобаљ (Град Смедерево), израђен од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду, саставни је
део ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука о доношењу Програма комасације за подручје
које обухвата делове катастарске општине Скобаљ (Град
Смедерево) ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-45/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар краља Александра 73,
Београд
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ИНСТИТУТ ЗА
ГЕОДЕЗИЈУ И
ГЕОИНФОРМАТИКУ

www.grf.bg.ac.rs

ИНВЕСТИТОР: ГРАД СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНА СКОБАЉ
(ГРАД СМЕДЕРЕВО)

СМЕДЕРЕВО, НОВЕМБАР, 2017. године
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ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ, ГРАД СМЕДЕРЕВО

ЛЕГЕНДА КЊИГЕ:
КЊИГА је технички извештај о изради Програма комасације дела катастарске
општине Скобаљ, град Смедерево, сагласно уговору закљученом између Града
Смедерева, број 400-8300/2017-03 од 19.10.2017. године и Грађевинског факултета
Београд, Института за геодезију и геоинформатику број 63173/2-17 од 23.10.2017.
године.
Програм комасације дела катастарске општине Скобаљ израђен је у новембру
2017. године у 3 аналогна примерка и три примерка на CD/DVD.
ИНВЕСТИТОР:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА
ИЗРАДИ ПРОГРАМА:

ГРАД СМЕДЕРЕВО
Омладинска 1, 11300 Смедерево
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ,
БЕОГРАД, Ул. Булевар краља Александра 73/I

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ
ИЗРАДЕ ПРОГРАМА:

_____________________________________
Доц. др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод.

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ
ПРОГРАМА

Доц. др Младен Шошкић, дипл.инж.геод.
Асист. Ненад Вишњевац, мастер. инж. геод.

УПРАВНИК ИНСТИТУТА
ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И
ГЕОИНФОРМАТИКУ

_________________________________
В.Проф. др Олег Одалoвић, дипл.инж.геод.

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА

___________________________________
Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.
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1. ОПШТA ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.1. ЛИЦЕНЦЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
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УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ
ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, Београд
Телефон
Телефакс
Жиро рачун
ПИБ:
Матични број:

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
ГЕОИНФОРМАТИКУ
Тел/факс: +381 11 3370 293

(011) 32-18-553
(011) 33-70-223
840-1437666-41
100251144
07006454

www.grf.bg.ac.rs

На основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр.
72/2009, 18/2010 и 65/2013) и уговору закљученом између Града Смедерева, број
400-8300/2017-03 од 19.10.2017. године и Грађевинског факултета Београд,
Института за геодезију и геоинформатику број 63173/2-17 од 23.10.2017. године
доносим:

РЕШЕЊЕ
којим се именује доц. др Рајица Михајловић, дипломирани инжењер геодезије, број
лиценце I реда 01 0118 11, запослен на Грађевинском факултету у Београду, за
одговорног извођача на изради Програма комасације дела катастарске општине
Скобаљ, град Смедерево.
Именовани испуњава услове за одговорног извођача у складу са Законом о
државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 18/2010 и
65/2013), и важећим подзаконским актима.
У Београду, 23.10.2017. гпдине
УПРАВНИК ИНСТИТУТА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
И ГЕОИНФОРМАТИКУ

Ван.проф. др Олег Одаловић, дипл.инж.геод

ДЕКАН ГАРЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
2.1.

УВОД
Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ који jе израђeн на
основу ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ за део
катастарске Скобаљ, град Смедерево, на основу кога ће се спровести комасација на
Комасационом подручју кога чини део катастарске општине Скобаљ на површини од
2109 хектара (5135 катастарских парцела). На слици (Слика 1) приказана је граница
комасационог подручја на основи ортофото плана. Комасационо подручје је
дефинисано на бази следећих критеријума: просечне величине парцела и поседа,
квалитета земљишта, рељефа, потребе крчења обраслих међа деградираним
растињем (шикаре и дрвенасто растиње), регулисања водотокова на комасационом
подручју, решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и
катастра непокретности за комасационо подручје, да чини јединствено подручје.
Комасационо подручје обухвата целу К.о. Скобаљ без грађевинског реона.

Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана
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Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као
и ставу аутора Програма о садржају оваквог документа.
За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка,
просторно планска и техничка документација града Смедерева, као и геодетскокатастарска документација Републичког геодетског завода, дигиталних сервиса
gеоСрбија и KnWeb.
На основу Програма град Смедерево ће донети Одлуку о спровођењу
комасације, образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације,
обезбедити средства за финансирање радова и приступити јавним набавкама и
уговарању радова на реализацији Програма комасације са лиценцираном
геодетском организацијом и пратити реализацију радова.
2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Циљ израде Програма комасације је дефинисање:
 комасационог подручја у оквиру катастарске општине Скобаљ,
 врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова
Комисије за спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих
радова),
 рокова извођења комасационих радова,
 обима и извора средстава за финансирање радова,
 финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације (анализа трошкови/користи – претходна студија оправданости).
2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31.
Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
 потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у
државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је
просечна површина 0.41 хектарa), односно укрупњавања пољопривредних
газдинстава,
 пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем
инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
 крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто
растиње),
 регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање
изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
 решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и
катастра непокретности за комасационо подручје,
 имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева
и других планова и техничке документације,
 унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
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2.4. УТВРЂИВАЊЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
Комасационо подручје је претходно утврђено (Слика 1) на основу следећих
критеријума:
 граница комасационог подручја обухвата део катастарске општине
Скобаљ тако да чини јединствену целину, нарочито узевши у обзир
власничку структуру и потребу укрупњавања како државног земљишта
тако и земљишта приватних власника,
 пољопривредно земљиште је уједначених педолошких карактеристика,
 велике уситњености катастарских парцела,
 исказаних жеља власника пољопривредног земљишта.
2.5.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТАРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКУ
ОПШТИНУ СКОБАЉ

ЗА ДЕО КО

СКОБАЉ

Укупна
површи
на КО
[ha]

2349

Површина
комaсационог
подручја
[ha]

2108.6339

Број
парцела
комасацио
ног
подручја

Катастарски премер комасационог подручја за К.о. Скобаљ извршен је 1928
године. Израђен је и дигитални катастарски план (ДКП).
За К.о. Скобаљ устројен је катастар непокретности на основу постојећег
катастра земљишта без његовог претходног ажурирања. Проценат неажурности
катастра непокретности, односно његове усаглашености са фактичким стањем на
терену и садашњег катастра непокретности, на основу искустава са сличним
подручјима у Србији, износи око 20%.
Укупан број листова непокретности на комасационом подручју је 1417 што је
у овом програму усвојено и за број учесника комасације.
У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју
према евиденцији у катастару непокретности (KnWeb).

5135

Просечна
површина
парцела на
комасац.
подручју
[ha]

0.4106

Просечна
површина
поседа на
комасац.
подручју
[ha]

Број
учесника
комасације

1.4881

1417

Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности

У табели (Табела 2) приказани су подаци о парцелама на комасационом
подручју по групама поседа формираних на основу површине (величине) поседа
учесника комасације.
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ГРУПА
ПОСЕДА [ha]
Укупна
површина
парцела у
групи
Број учесника
у групи
поседа
Број парцела
у групи
поседа
Просечна
површина
парцеле у
групи поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

4-6

6-10

>10

124.3730

256.2453

410.0346

521.3918

170.6478

144.2054

481.7360

520

356

294

184

35

19

9

803

751

1015

1121

380

413

741

0.1549

0.3412

0.4040

0.4651

0.4491

0.3492

0.6501

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју приказани по групама
формираним на основу површина поседа учесника комасације

У табели (Табела 3) су приказане површине у државном власништву на
комасационом подручју.
Државно власништво
[ha]
Државно земљиште –
Република Србија
УКУПНО

КО Скобаљ
29.3744
29.3744

Табела 3. Површине у државном власништву на комасационом подручју

Подземни и надземни водови су евидентирани и уписани у катастар водова
мада је ажурност евиденције упитна. Приликом пројектовања комасационих радова
мора се водити рачуна и о положају појединих водова како се не би изложили
оштећењу, па се од надлежних јавних предузећа морају преузети подаци о осталим
водовима који нису уписани у катастар водова.
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2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА
2.6.1. Прописи за израду програма
Прописи о комасацији
1.

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08, 41/09, 112/15 и 80/2017),

Прописи о државном премеру и катастру
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и
18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење),
Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру
премера непокретности ("Службени гласник РС", број 69/02);
Уредба о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник РС", бр. 15/03 и
18/03);
Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, број 46/99),
Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова
("Службени гласник РС", број 43/10);
Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и
дневнику радова ("Службени гласник РС", број 97/11);
Правилник о премеру и катастру водова ("Службени гласник РС", број 63/10),
Правилника за катастарско класирање и бонитирање земљишта („Службени
гласник Републике Србије“, број 61/12);
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему ("Службени
гласник РС", број 124/12);

Остали прописи

10. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10,93/12 и 89/15),
11. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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),
12. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
13. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13),
14. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 ,
36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16);
15. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10испр. и 14/16);
16. Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80
и 36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05);
17. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13,105/14,
104/16-др. закон и 108/16);
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2.6.2. Расположива документација за израду програма
За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга
документација која се односи на подручје града Смедерева, односно комасационо
подручје и то:
 Просторни план града Смедерева 2010 – 2015 – 2020,
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75,
деоница Београд – Ниш (2003, 2014),
 Генерални урбанистички план Смедерева (2011.),
 Стратешки план локалног економског развоја Града Смедерева (2009.),
 Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Смедерева за
период 2015-2020. (2016.)
 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину,
 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и
локалну инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и
шумско земљиште.
 Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима,
као и друга документација катастра непокретности (КnWeb).
 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.
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3. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
(ППГС) И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75,
ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ
Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или
мањем обиму плански разрађено у Просторном плану Града Смедерева (ППГС) као
и у наведенин стратешким документима. Сходно томе ће се дати само основни и
скраћени прикази из ППГС и стратешких докумената релевантни за комасационо
подручје: постојећег стања, принципи и циљеви просторног развоја, основна планска
решења и основе просторног развоја. Поред ППГС, комасационо подручје је
обухваћено и Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е75, деоница Београд – Ниш. У даљем тексту приказаће се основни и скраћени
приказ битних елемента овог планског документа.
3.1.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА (ППГС)

3.1.1. Приказ и оцена постојећег стања
Административно подручје града Смедерева захвата територију на којој се
налази 27 сеоских или полу-урбаних насеља и градски центар, град Смедерево.
Иако је 1996. године Просторним планом Републике Смедерево класификовано као
регионални центар са 29 других центара истог ранга у Србији и премда Смедерево
по одређеним показатељима има све предиспозиције за такву класификацију,
захваљујући макрополитици на нивоу државе, и недовољним локалним
иницијативама на нивоу локалне самоуправе, Смедерево је знатно заостало у
укупном развоју, што се посебно одразило на његов просторни развој и уређење, са
озбиљним штетама у погледу расположивих ресурса и вредности.
Природна обележја. Простор града Смедерева захвата благо заталасано
низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем североисточном делу
Шумадије. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав. Положај
на обали Дунава, уз знатне површине са малим нагибом чини да рељеф града
Смедерева не представља ограничавајући фактор коришћења простора. Изузетак
су нестабилни терени на дунавској обали и терени са нешто јачом ерозијом.
Најбољи геоморфолошки услови за развој индустрије, пољопривреде и за
насељавање налазе се на алувијалним равнима већих река, на њиховим благим
долинским странама и на теменима површи између речних долина. Подручје
Годоминског поља, као зона пољопривреде и водоснабдевања, угрожено је
загађивањем подземних и површинских вода услед неповољног кретања нивоа
подземних вода и честе инфилтрације отпадних вода. Запажа се изразита
подељеност територије на нижи простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег
тока Коњске реке и виши простор у централном и западном делу подручја.
Издвојено је више предеоних целина: долинско дно Велике Мораве, десна долинска
страна Дунава, долине левих притока Мораве и заравњена развођа између њих.
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Простор Смедерева са својим основним ресурсима и вредностима
представља јединствен комплекс, не само у оквиру својих административних
граница, већ и у ширем регионалном окружењу.
Савремени развојни и демографски процеси довели су до ширења
Смедерева, спајања појединих насеља, а самим тим и нарушавања околног
руралног подручја. Ширење изграђенх подручја подразумева замену природних
(аутономних)
и
пољопривредних (полуаутономних)
екосистема
урбаним
(неаутономним) екосистемима, односно нарушавање градских екосистема. У том
смислу основни циљ у процесу будућег развоја јесте ублажавања конфликтних
ситуација у простору и минимално штетно деловање на природу, уз максимално
очување изворног биодиверзитета кроз првенствено-планску заштиту, чиме ће се и
степен његове неаутономности ублажити.
Пољопривредно земљиште. Смедеревo по пољопривредним ресурсима
спада у богатије градове и општине у Србији, са релативно високим степеном
стабилности обрадивих и укупних пољопривредних површина. У саставу 40.190 ha
пољопривредних површина претежу оранице са 82,9% (33298 ha), потом следе
воћњаци са 5,6% (2256 ha), виногради сa 5.6 % (2267 ha), ливаде сa 4,1% (1667 ha) и
пашњаци са 1,7% (702 ha).
Структура пољопривредних површина по катастарским културама и класама
има следеће карактеристике:
 Најквалитетнијих земљишта, I и II катастарске класе, има 6.609 ha (што
представља 16.4% укупног пољопривредног земљишта). Од тога 5.057
hа (76.5% укупних површина под ораницама) припада ораницама.
 Земљишта III и IV катастарске класе заузимају 22536 ha или 56.1%; то
заједно са површинама под I и II катастарске класе представља око 3/4
укупних пољопривредних површина територије, што је солидна основа
за развој свих видова пољопривредне производње.
 Земљишта слабијих катрастарских класа (V, VI,VII,VIII) заузимају 11.045
ha (27.5%).
Породична
пољопривредна
газдинства
поседују
91,1%
укупних
пољопривредних површина, а преосталих 8,9% је друштвено пољопривредно
земљиште, донедавно у коришћењу пољопривредних предузећа.
На подручју Смедерева делује 9.405 пољопривредних газдинстава која су по
производним капацитетима и оствареним економским резултатима врло мала.
Преко 1/3 (3.109) породичних пољопривредних газдинстава користи до 1 ha
пољопривредних површина, производи претежно за потребе свог домаћинства, а
има и приходе изван пољопривреде. Око 85% газдинстава има посед мањи од 5 ha,
док 15% има посед преко 5 ha, само 15 газдинсатва има посед од 15 до 20 ha и 17
газдинстава има у поседу преко 20 ha земље. Пољопривреда је у највећем броју
домаћинстава још увек само начин живота, а на малом броју газдинстава
пољопривреда је активност коју обављају радно способни чланови остварујући
доходак и укупну репродукцију. Истраживања показују да је врло мали број
домаћинстава са наследником млађим од 30 година и који жели остати на
газдинству и бавити се пољопривредом. Око 10% газдинстава нема члана млађег од
65 година, нити има непољопривредног извора прихода. Занимљиво је да град
Смедерево нема одговарајуће средње школе пољопривредног усмерења, а
садржаји из пољопривреде и руралног простора се готово не уче у осмогодишњим
школама. У посебно тешком положају су породична газдинства која су мала,
углавном препуштена сама себи као и стихији тржишта.
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Рационално управљање земљиштем отежавају бројни чиниоци. То су
наслеђени проблеми уситњености приватног земљишта, стални губитак
пољопривредног земљишта због урбанизације, недефинисано управљање
државним земљиштем, знатни удео необрађеног и запуштеног продуктивног
земљишта. Донедавно државна, а сада предузећа у трансформацији и/или
приватизацији углавном обрађују врло мале површине у односу на оне које су
обрађивали до 1990. године. Највећи број тих предузећа је у стечају и пред
ликвидацијом. У граду не постоји поуздана евиденција о државном пољопривредном
земљишту, те облицима коришћења и располагања (подаци о површини, прегледне
и остале карте). Нема усклађености стања пољопривредног земљишта у стварности
са стањем у катастру.
Шумско земљиште. Рационално коришћење укупних природних потенцијала
подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање оптималног односа
шумских и других екосистема, односно предузимање одговарајућих захвата везаних
за пошумљавање и повећање површине под шумом.
Укупна површина шума и шумских култура на територији Смедерева је
2391,087 ha. Шумовитост је по катастарским општинама прилично неуједначена и
знатно је веће учешће шума у западном делу територије, што се поклапа и са
површинама које имају значајна ограничења за коришћење у пољопривреди.
Распоред шума: 46% поред Велике Мораве, 21% шумадијско побрђе западно
од Луњевца и Суводола и 16,5% западно од Ландола и Петријева.
Степен шумовитости је дакле веома низак (око 5%) и шумовитост је знатно
мања у односу на републику (26%), односно на регион (23%).
Шумама које су у приватном власништву газдује ЈП ''Србијашуме'', а осталим
шумама газдује укупно 5 предузећа.
Преглед површина шума и шумског земљишта у приватном власништву
показује да је структура површина: повољна у смислу обраслости, шибљаци и
голети заузимају малу површину (мање од 2% од укупне површине); неповољна у
смислу узгојних облика - изданачке шуме заузимају највећи део површине (50 60%), а затим долазе високе шуме и културе. Све шуме на територији Смедерева се
могу сврстати у категорију приградских шума.
Ситуација у шумама државне својине је знатно повољнија - највећи је удео
вештачки подигнутих засада и високих шума, а изданачке шуме и шумско земљиште
захватају најмањи део површине.
У постојећим шумама евидентирано је око 16 врста дрвећа, од чега је 13
аутохтоних врста. Најзаступљеније врсте су цер, медунац сладун и багрем - од
тврдих лишћара, и бела топола од меких лишћара.
Саобраћај. По питању развоја саобраћаја Смедерево има бројне повољне
услове готово у свим видовима сабраћаја. У овом простору се укрштају многобројни
саобраћајни правци од значаја за Европу, регион, Републику, и сам град Смедерево.
Најважнија компонента је сучељавање два важна паневропска саобраћајна
коридора - копненог X и водног VII. Та чињеница даје додатни квалитет и омогућава
мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну развојну шансу Смедереву
као регионалном центру Србије.
Квалитет саобраћајница је незадовољавајући: коловози су у лошем стању,
изграђени без потпуног профила, а незадовољавајућа је и опремљеност путева
путним објектима (вертикалном и хоризонталном сигнализацијом), и пратећим
услужним садржајима (саобраћајна и туристичка сигнализација, информациони
пунктови, сервиси). Многе градске саобраћајнице и већина путева који пролазе кроз
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сеоска насеља немају пешачку стазу. Постојећа мрежа локалних путева
незадовољава тренутне потребе за кретањем.
Ипак се намеће закључак да је геостратешки саобраћајни положај Смедерева
изузетно повољан. Смедерево је, захваљујући саобраћајном положају: европски
град, важан републички центар, регионални центар и градски центар.
Воде и водно земљиште. Хидрографски, територија града се може поделити
у два слива:
 Слив реке Дунав(деснообално приобаље реке Дунав са притокама)
 Слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике Мораве
са притокама)
Слив реке Дунав - Град је лоциран у непосредном приобаљу реке Дунав и под
директним је утицајем режима у овом току: изложен је плављењу великим водама,
као и перманентном утицају повишеног нивоа подземних вода у режиму рада ХЕ
''Ђердап''. Дужина приобаља реке Дунав износи око 22km.
У приобаљу реке Дунав, у залеђу изграђених комплексних заштитних система,
егзистирају добра ванредног значаја, витални део насеља, Смедеревска тврђава –
споменик културе изузетног значаја и индустријска зона, као и значајан комплекс
уређеног пољопривредног земљишта у Годоминском пољу са развијеном
хидромелиорационом инфраструктуром која обезбеђује оптималне услове
коришћења.
Слив реке Велике Мораве - Укупна дужина обале реке Велике Мораве на
територији Смедерева је око 35 km.
У приобаљу реке Велике Мораве лоцирана су сеоска насеља и
пољопривредне површине. Приобаље је заштићено насипима.
Неповољан утицај високих подземних вода евидентиран је у приобаљу, у зони
мелиорационе касете Годоминског поља. Посебно се по значају добара издваја
мелиорациона касета Годоминског поља од ушћа Велике Мораве у Дунав до ушћа
новог корита Језаве.
Оријентациона површина укупног водног земљишта и условно речних токова
на територији Смедерева је око 40 km2.
Овакве хидрографске особености подручја града Смедерева, количине вода
које протичу и резерве подземних вода, представљају изванредан ресурс и фактор
развоја.
Заштита животне средине и културних вредности. Квалитет животне
средине у Смедереву представља један од императива њеног будућег развоја, а
нарочито у динамици његове реализације. Смедерево мора напустити досадашњи
концепт приоритетног развоја нискоакумулативних привредних делатности и
генерално (стратешки), мора дати предност еколошкој компоненти, чиме ће пружити
подршку опште прихваћеном принципу одрживог развоја. Тиме ће, када је екологија
у питању, локални органи власти, у условима транзиције и приватизације, бити
спремнији за приближавање европским стандардима, а на тај начин и доступности
фондовима и кредитима за развој.
Имајући у виду тренутно стање квалитета животне средине на подручју
Смедерева, без предузимања одређених мера и инструмената не могу се очекивати
значајнија побољшања и унапређење животнесредине. Индустрија Смедерева је
лоцирана у две велике зоне, које представљају просторе са највећим степеном
угрожености животне средине.
Посматрајући стање животне средине на подручју Смедерева у регионалном
контексту, може се закључити да постоји опасност од погоршавања квалитета
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животне средине. Наиме, у окружењу се налазе београдска агломерација,
петрохемијски комплекс у Панчеву (узводно), Ковин на северу, површински копови,
депоније пепела и термоелектране у костолачком басену, што уз висок степен
саобраћајне развијености и оптерећења у самом Смедереву, указује да се проблему
животне средине мора систематски приступити и у сарадњи са прекограничним
општинама и градовима. Међутим, активности и предузимање мера заштите треба
фокусирати у првом реду на простор и делатности у границама подручја Смедерева.
Сведочанство о историјском наслојавању Смедерева представљају остаци
културне баштине који данас чине реперне тачке његовог културног скелета.
Дунав, са богатим наслеђем дуж тока, ободни појасеви и градско језгро са
очуваним примерима чаршијске градње и урбаним системом – чине две основне
целине (испреплетане другачијим структурама насталим последњих 50 година), од
којих се линеарно пружају правци дуж значајних водених и друмских комуникација
које пролазе кроз овај регион и повезују га са другим регионима.
Евидентирана културна добра која су у процедури за утврђивање
распрострањена на читавој територији града и обухватају различите категорије
културне баштине (од просторно-историјских целина, преко појединачних објеката
до археолошких локалитета).
Поред овога, на подручју Смедерева се налазе и други облици културног
наслеђа - материјалног и духовног карактера, који употпуњују слику о богатству и
вредности ове средине (покретна културна добра, меморијална места, јавни
споменици и сл.). Истовремено, културно-историјско наслеђе Смедерева се не може
посматрати издвојено из целине интегралне културне мапе Србије, па и ширег
региона, те су међусобне везе на овим релацијама од виталног значаја.

3.1.2. Принципи и циљеви просторног развоја
Општи принципи просторног развоја и унапређења општег стања Смедерева
усклађени су са општим принципима развоја и смерницама из планских докумената
вишег нивоа, стратегијама развоја у појединим областима, као и реално
валоризованим вредностима и потенцијалима града. Општи принципи се нарочито
односе на јачање одрживости, идентитета, конкурентности и кохезије, и управљање
просторним развојем града, у циљу унапређења управљања укупним развојем на
регионалном и националном нивоу.
Посебни принципи просторног развоја - одржив развој и коришћење
природних ресурса, оживљавање привреде, активна заштита простора и животне
средине, су посебни принципи на којима је заснована и визија развоја и унапређења
стања Смедерева. Интегрисаност града Смедерева, како у непосредно и
регионално окружење, тако и у развојне програме, токове и активности на
националном нивоу, повећање функционалне и развојне ефикасности и
организованости у привредном, економском, друштвеном и социјалном смислу,
активирање територијалног капитала и стварање одговарајућег амбијента за
инвестициона улагања у различитим сферама, су основа на којој је, сагледавајући
постојеће стање, могућности и ограничења, опредељена визија даљег развоја
општине.
Општи циљеви:
 Рационална организација, уређење и коришћење простора
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 Ефикасно, рационално и организовано коришћење природних
антропогених вредности
 Унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника

и

Посебни циљеви:
 Просторно-функционална интегрисаност
 Уравнотежен територијални развој
 Регионална конкурентност и приступачност
 Повећање функционалне и развојне ефикасности
 Елиминисање или смањивање просторних ограничења за развој
 Усклађивање развојних интереса са општинама у окружењу
 Усклађивање различитих или супротних интереса у простору
 Јачање цивилног сектора и заустављање негативних демографских
трендова
 Унапређена социјална кохезија
 Заштита природе, природних вредности и природних ресурса, заштита
животне средине, природних и културних добара

3.1.3. Основна планска решења
Пољопривредно земљиште. У циљу заштите пољопривредног земљишта, а
у процесу планирања намене земљишта стратешки треба тежити ка одрживости
природних и створених ресурса, пре свега, водећи рачуна о основним
карактеристикама терена, односима власништва, створених и потенцијалних
структура и начина коришћења земљишта.
У вези са наведеним, истичу се поред општих мера и посебне мере заштите
пољопривредног земљишта, које су уско повезане са пољопривредном
производњом, која један од стратешких развојних праваца Града Смедерева. Ово се
посебно односи на, пре свега:
 Одрживо коришћење овог природниог система односно ресурса, што ће са
једне стране створити одрживе и еколошки прихватљиве производе а са
друге стране обезбедити условепроизводње хране са сврхом очувања и
заштите природне средине.
 Чување површина и плодности пољопривредног земљишта поштујући
основна начела одрживог развоја, уређења и управљања над
пољопривредним земљиштем (пољоривредно земљиште од I до IV
катастарске класе може се само у изузетним случајевима предвидети
задруге намене, док маргиналне оранице под VII и VIII катастарском
класом пренаменити у шумско земљиште), повећање величине
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта.
 Повећање способности пољопривредног земљишта за производњу високо
вредне здравствене хране и других пољопривредних производа за домаће
и друга тржишта.
 Укрупњавање пољопривредног земљишта
 Контролисана употреба хемијских средстава
 Формирање система заштите, коришћења и унапређења функције
пољопривредног земљишта (еколошке, природне, културне и привредне)
на нивоу града Смедерева.
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 Успостављање организационих, техничко-технолошких, еколошких и
економских услова заштите и коришћења пољопривредног земљишта.
Неопходно је у наредном планском периоду поступно смањивати, односно
одбацити конвенционалну пољопривредну проиводњу, а уводити и промовисати
еколошку пољопривреду, односно оријентисати се првенствено на производњу
„здраве хране“ – као специфичног српског производа, са циљем системске
промоције на основу географског порекла, начина производње, традиције и
еколошких гаранција. У последње време, све више се наглашава и истиче потреба
за прозводњом органске хране, за коју према тренутном начину коришћења
пољопривредног земљишта, за сада нема услова. Са са интензивнијим
спровођењем наведених мера заштите, и наравно програмском оријентацијом самих
пољопривредних газдинстава али и на нивоу Града, постоје објективне могућности
за зачетак овог вида пољопривредне производње, нарочито у зонама где се
интензивно спроводе мере заштите - зоне заштите водоизворишта.
Шуме и шумско земљиште. Рационално и одрживо коришћење укупних
природних потенцијала подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање
оптималног односа шумских и других екосистема, односно предузимање
одговарајућих захвата везаних за пошумљавање и повећање површине под
шумама.
Заштита и стабилност шумског екосистема неопходна је ради остваривања
свих функција шума, односно позитивних утицаја на животну средину:
 заштитне (заштита земљишта, заштита и унапређење режима вода,
заштита пољопривредних култура, заштита климе, заштита од имисионих
дејстава, заштита насеља, заштита саобраћајница, заштита делова
природе )
 хигијенско-здравствене,
 туристичко-рекреативне (Луњевачка шума, Шалиначки луг)
 научно-истраживачке,
 привредне (продукција дрвета,дивљачи,и др. шумских производа у складу
са производним могућностима станишта)
 одбрамбене.
Мере заштите и унапређења шумског екосистема односе се на повећање
степена шумовитости и мелиорација постојећих девастираних шума, како би се
успоставио релативно оптималан однос шумских и других екосистема и планско
организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма на деловима
територије који су у функцији одрживог коришћења овог природног биолошког
ресурса.
Према РПП административног подручја Београда (у оквиру кога су
обухваћени и поједини предели са територије Смедерево, предвиђена је примена
одређених мера за негу и уређење предела. Овај модел је применљив за
Смедерево и има за циљ постизање одрживог коришћења природних ресурса и
вредности као и разноврсности, јединствености и визуелног квалитета природе. У
том смислу неоходно је унапређење, валоризација и заштита слике предела
односно пејсажа према Европској Конвенцији заштите пејсажа. Ове мере могу да се
спроведу израдом генералног плана предела за обалу Дунава код Смедерева.
Такође према РПП за заштиту и негу предела Смедерево примениће се комбинација
2 мере:
Успостављање система зелених коридора око Дунава и подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-75. При томе биолошке везе између
заштићених површина не морају да чине затворен линијски систем већ могу да се
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састоје од различитих животних простора или предеоних елемената сходно датим
еколошким захтевима.
Ограничавање интензитета коришћења (екстензификација) вештачких
ђубрива и пестицида и плодоред.
Једна од мера уређења предела треба да буде и очување постојећег шумског
комплекса према важећим прописаним мерама газдовања шумама. Ту не сме да се
занемари чињеница да су контролисане сече шума такође вид неге и унапређења
природних предела, а не експлоатација природног ресурса. Овакве мере се
примењују искључиво у циљу унапређења предела а не ширења индустријских и
других делатности које угрожавају укупан предео.
Воде и водно земљиште. Основни принципи заштите водног земљишта и
водних површина, који се морају поштовати при уређењу простора и изградњи
објеката на водном земљишту су:
1) Неприкосновеност заштитних објеката
Заштитни објекти са обостраним заштитним појасом су неприкосновени - није
дозвољена изградња било каквих објеката на њима, а неизбежно укрштање
инфраструктуре је могуће само под условом очувања пројектоване стабилности и
функционалности.
У самом кориту за велику воду могу се градити регулациони објекти у склопу
уређења водотока.
Тип регулационих објеката и њихов карактер у директној је зависности од
садржаја у приобаљу-ови објекти се граде првенствено у циљу заштите приобаља
од штетног утицаја вода (ерозије обала или изливања).
2) Оптимално коришћење водног земљишта
Компатибилност урбаних и привредних садржаја у небрањеној зони са
заштитном функцијом је један од императива при избору техничких решења
заштите, обзиром на велике појасеве водног земљишта који се могу и морају
рационално искористити:
1. Простори на којима су планирани капитални водопривредни објекти у
области заштите од вода, заштите и коришћења вода су неприкосновени: Није
дозвољена изградња трајних објеката
2. На делу корита за велику воду између обале основног корита и ножице
заштитног насипа дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде који
својим габаритима и диспозицијом не ремете протицајни профил и не угрожавају
стабилност регулационих грађевина (обалоутврде, насипи...).
3. Намена објеката је кључна: могу се градити објекти без делатности које
угрожавају квалитет вода. Претоварна места за опасне мере се могу формирати под
посебним рестриктивним мерама.
4. Превођење инфраструктуре преко корита је, ако је неизбежно, могуће само
под условом очувања пројектоване стабилности и функционалности.
Генерално, поступак утврђивања могућности изградње објеката на овом делу
водног земљишта је дефинисан прописаном процедуром прибављања
водопривредних услова за пројектовање, водопривредне сахгласности и
водопривредне дозволе. Неминовно је усклађивање надлежности и хронологије
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прибављања других аката како би се остварила компатибилност интереса: заштита
водног режима, заштита животне средине, урбанистички акти и др.
Саобраћај. Саобраћајни системи поред своје изразите развојне функције у
простору изазивају и бројне конфликте и ограничења која се морају пре свега
инструментима планирања компензовати, ублажавати или спречавати. Посебно
негативни ефекте путеви имају на заузимање квалитетног пољопривредног
земљишта,
угрожавања
површинских
и
поземних
вода,
изазивање
евидентногконфликта са функцијом рада и становања и др. Нешто смањене
негативне ефекте на природне и вештачке системе у простору имају коридори
железничких пруга.
Када је путни и железнички саобраћај у питању, у циљу заштите и уређења
простора треба испоштовати следећа правила:
 Нове и реконстрисане трасе путева водити по могућности већ
постојећим некатегорисаним путевима или по мање плодном
пољопривредном земљишту, ван заштитних појасева река и заштитних
појасева водних ресурса.
 Постојеће јавне путне правце у слободном профилу приоритетно
одржавати по питању одводње површинских вода и осигурања пуног
коловозног профила без ударних рупа и оштећења хабајућег слоја, како
би се осигурала законска брзина и потребна безбедност у саобраћају.
 Сва укрштања јавних путева међусобно осигурати раскрсницама са
прописаном прегледношћу и осталим мерама безбедности. Укрштања
магистралних и регионалних путева предвидети петљом, док остала са
раскрсницама у нивоу.
 Укрштања пруге и путева осигурати са следећим стандардом: са
магистралним и регионалним путевима обавезно денивелисано, а
локалним
и
некатегорисаним
са
аутоматским
путним
прелазима.(браници, полубраници)
 Профил магистралних и регионалних путева у насељеним местима
треба да има елементе градског уличног профила са потребном
саобраћајном сигнализацијом, са денивелисаним коловозом у односу
на обавезну пешачку обострану стазу, са канализационим системом
површинске одводње, зеленим појасом и по могућношћу са
бициклистичком стазом. У профилу пута ширем од 20m обавезно
изградити и сервисне путеве и на повољним местима у ритму од мин.
200m прикључивати их на јавни пут. У центрима насеља по потреби
предвидети семафоре, и друга решења у циљу заштите основних
фукција центра села.
 Релевантним законским документом и акцијом на општинском нивоу у
будућности спречити даљње ширење насеља уз путеве, а евентуалну
изградњу уз коридор пута усмеравати управно на трасу пута.
 По правилу бензинске станице на отвореним деоницама пута градити
на раздаљини од 20- 25km, у насељеним местима на почетку и крају
грађевинског земљишта, у граду избегавати локације на главним
градским саобраћајницама, а настојати да свако насеље у општини има
једну бензинску станицу.
 У циљу заштите путних и других саобраћајних коридора потребно је
осигурати инструменте за доследније спровођење законске регулативе
која дефинише услове коришћења заштитних појасева.
22

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 77 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ, ГРАД СМЕДЕРЕВО



3.2.

Осигурати планским мерама брже кретање градским саобраћаницама,
безбедније кретање пешака и бициклиста, смањити кретање
аутомобилима у корист јавног превоза, изместити сва транзитна
кретања на локацију северозападно од града, постићи већи степен
модалности аутобуске и железничке станице.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ

Катастарска општина Скобаљ је у потпуности обухваћена просторним планом
подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш. Дат је
приказ основних циљева и задатака просторног плана, могућности и циљеви
коришћења пољопривредног земљишта као и мере побољшања и заштите
производног потенцијала земљишта

3.2.1. Основни циљеви и задаци Просторног плана
Основни циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења подручја Просторног
плана су:
 обезбеђење просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и
функционисање магистралних инфраструктурних система у коридору;
 утврђивање оптималног размештаја активности, физичких структура и
становништва на подручју Просторног плана, уз уважавање економских,
техничко-технолошких,
еколошких,
социјалних
и
просторнофункционалних критеријума; и
 обезбеђење услова за боље функционисање постојећих производних
погона, насеља и магистралних саобраћајних објеката који се налазе у
инфраструктурном коридору, укључујући и њихово евентуално
измештање
Основни задаци су да се планским решењима и смерницама за примену
Просторног плана обезбеде:
 саобраћајна (физичка), економска и социјална интеграција појединих
регионалних целина у Републици, као и Републике са суседним земљама;
 вредновање ефеката циљног и транзитног саобраћаја на развој локалних
заједница (градова и општина);
 вредновање ефеката инфраструктурног коридора на поједине делатности
(пољопривреду, индустрију, туризам и др.);
 ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата
између аутопута (коридора) и непосредног окружења;
 усклађивање и утврђивање траса саобраћајне и других магистралних
инфраструктурних система, утврђивање положаја и услова изградње и
уређења чворишта укрштања појединих траса, ради укључивања у
европски транспортни систем;
 утврђивање планских елемената и критеријума за доношење
инвестиционих одлука и избор локација за нове привредне објекте;
 интеграцију
или
синхронизацију
функционисања
основних
инфраструктурних коридора, пре свега аутопута Е-75 с регионалном и
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локалном путном мрежом на подручју Просторног плана и у окружењу,
ради:
o интеграције и веће улоге аутопута Е-75 у побољшању саобраћаја у
окружењу, а преко тога и утицаја на привредни и социјални развој
подручја; и
o алтернације и повећања улоге регионалне и локалне мреже путева
за месни и међумесни саобраћај, с циљем избегавања оптерећења
Е-75; и
оквир за израду нових и ревизију постојећих просторних и урбанистичких
планова на подручју Просторног плана, као и за израду и доношење
других планова, програма и техничке документације.

3.2.2. Могућности и циљеви коришћења пољопривредног и шумског
земљишта

су:

Основни циљеви коришћења и заштите пољопривредног и шумског земљишта


усклађивање коришћења
вредностима;

земљишта

са

природним

и

створеним



побољшање бонитетних својстава расположивог земљишта, на рачун
земљишта које се искључује из примарне производње; и



очување земљишних површина за потребе будућег развоја, а у првом
реду спречавање нерационалног коришћења земљишта, које подстиче
његову деградацију и уништавање.

Промене у структури коришћења земљишта у коридору, односе се на површине
око Велике и Јужне Мораве које су под ливадама, њивама и другим културама у
влажним равнима. Из пољопривредне производње искључују се земљишта у
заштитним појасима инфраструктурних коридора, а за потребе подизања шумског
заштитног појаса и пратећих садржаја аутопута.

3.2.3. Мере побољшања и заштите производног потенцијала земљишта
На основу оцене продуктивности земљишта и услова за развој пољопривреде у
оквиру пољопривредне макрорејонизације утврђене Просторним планом Републике
Србије, приоритети побољшања и заштите производног потенцијала земљишта су:


обнављање и интензивирање пољопривредне производње у котлинама –
у првом реду, активирање подручја која имају традицију у производњи
појединих врста поврћа, као и засада воћа;



промена структуре усева – повећање учешћа повртног, индустријског и
крмног биља на рачун житарица;
24

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 79 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ, ГРАД СМЕДЕРЕВО



боље коришћење потенцијала ливада и пашњака – за успостављање
оптималног односа између биљне и сточарске производње; и



спречавање ерозије, као фактора угрожавања и уништавања земљишта.

Опремањем и уређењем Инфраструктурног коридора умањиће се
пољопривредне површине, те је неопходно изналажење нових модалитета у
организацији примарне пољопривредне производње у три основне просторне целине:
алувијалној равни Велике и Јужне Мораве, котлинском делу и планинском побрђу.
За реализацију планских задатака на интензивирању коришћења постојећих и
потенцијалних површина пољопривредног и шумског земљишта примениће се следеће
мере:


наводњавање земљишта у котлинама, која према педолошким
карактеристикама имају потенцијал за интензивнију пољопривредну
производњу; с тим да се систем за наводњавање планира и пројектује
обједињено за подручја свих општина у Инфраструктурном коридору, док
се извођење и експлоатација могу одвијати фазно или парцијално за
подручја (или делове подручја) појединих општина;



санирање појава јаке и ексцесивне ерозије и спречавање појава клизишта
на простору клисурастих долина саставница и притока Велике Мораве
(Јасеница, Лепеница, Белица, Ресава, Раваница и Црница и др.), Јужне
Мораве (Нишава и др.) и Западне Мораве (Јасика) применом
антиерозивних мера: мелиорацијом ливада и пашњака и враћањем
деградираног земљишта природној намени; пошумљавањем и подизањем
ваншумског зеленила; затрављивањем ораница на брежуљкастим и
брдовитим теренима, посебно земљишта из пете и слабијих катастарских
класа; и



очување мреже атарских путева обезбеђењем алтернативних праваца
дуж аутопута и железничке пруге и рационалним бројем укрштања са
овим инфраструктурним системима; комасацијом дела пољопривредних
површина које ће се утврдити основама заштите, коришћења и уређења
земљишта за обухваћене општине.

Друга група мера односи се на организовање виших нивоа прераде и финалне
производње,
као
и
активнији
маркетиншки
приступ
у
пласману
пољопривредних/прехрамбених производа, како би се искористили новостворени
услови побољшаног положаја према тржишту. На значају ће добити следеће
активности:


боље коришћење постојећих прерађивачких капацитета и укључивање
ширег простора у њихову сировинску основу;



побољшање организације откупа пољопривредних производа; и



пласман производа у оквиру предвиђених услужних, сервисних и
туристичких садржаја.
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У односу на постојећу праксу да је већина газдинстава на подручју Просторног
плана оријентисана на задовољење сопствених потреба, стратешко опредељење ка
вишим нивоима прераде и финализације пољопривредне производње налаже да се
пољопривреда овог подручја усмерава као сировинска база за прехрамбену
индустрију. У томе ће значајну улогу имати боље организовање откупне мреже, са
нагласком на чвршћој повезаности између пољопривредних газдинстава, предузећа
која се баве откупом, предузећа за прераду и трговинских предузећа.
Други правац у подстицању тржишних услова привређивања је оснивање малих
фабрика у сеоским домаћинствима, од стране већих предузећа прехрамбене
индустрије, које ће уједно бити и гарант квалитета производа, а пласман обезбедити у
оквиру предвиђених пратећих туристичких, услужних и других садржаја. За
реализовање ових активности неопходне су мере аграрне политике, пре свега у
погледу паритета пољопривредних производа, упоредо са мерама којима се утиче на
рационалније коришћење укупног пољопривредног потенцијала подручја.
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4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И
АНТРОПОГЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА
4.1.

ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА

1. Хидролошке1 и хидрографске2 карактеристике

На слици (Слика 2) приказани су постојећи водотоци на комасационом
подручју и непосредној околини. Територија Смедерева је хидрографски
оријентисана је на два слива: слив реке Дунав (деснообално приобаље реке Дунав
са притокама) и слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике
Мораве са притокама). Комасационо подручје се делом граничи са реком Велика
Морава, а налази се у близини Дунава и ушћа Велике Мораве у Дунав.
Укупна дужина обале реке Велике Мораве износи на територији града
Смедерева око 35 km, крај које је лоциран већи број сеоских насеља и
пољопривредних површина. Будући да је комасационо подручје у непосредном
приобаљу Велике Мораве изражен је неповољан утицај високих подземних вода које
су у директној зависности од водотока.
По својим физичко-хемијским карактеристикама воде Велике Мораве
сврставају се у IIа категорију водотока, у које спадају воде погодне за купање,
рекреацију, спортове на води, за гајење мање племенитих риба рода Ciprinida,
односно воде које се, уз нормалне методе обраде (коагулација, филтрација и
дезинфекција), могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће (pH 6,88,5, суви остатак 1.000 mg/l, суспендоване метерије 30 mg/l, БПК5 4 mg/l,
бр.кол.клица 6.000 у 100 ml).
Аспекти коришћења су: наутика, рибарство, експлоатација речних наноса као
грађевинског материјала, водоснабдевање, наводњавање.

1

Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине,
кондензација, понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи,
утицај воде на речне токове и обрнуто и режим вода на земљи
2
Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика
приобалних подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и
економски развој, безбедност и одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине
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Слика 2. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју

Потенцијал Дунава и Велике Мораве је недовољно искоришћен, а загађеност
њихових вода је велика. И подземне воде су такође изложене великом загађењу,
услед загађености Велике Мораве и Дунава од којих се подземни водотоци највише
хране. Највиши водостаји подземних вода су у пролеће и почетком лета и углавном
прате промене водостаја Дунава и Велике Мораве. Минимални водостаји су у лето и
јесен. Од октобра до пролећа ниво подземних вода је у сталном порасту. У јануару
се може јавити секундарни минимум услед појаве снежног покривача и замрзавања
површинског слоја земљишта. У локалитетима територије града који су даље од
Велике Мораве и Дунава, издан у лето и јесен пресушује. Амплитуде годишњих
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водостаја крећу се од 2 до 5 m. Подземне воде се често изливају и плаве околно
плодно земљиште. Режим подземних вода је у директној зависности од нивоа
Дунава и Велике Мораве.
Извори нису тако бројни. Дубина артешких бунара креће се од 46 m до 333,3
m. Неки од ових извора служе за локално снабдевање становништва водом, тако да
поред сопствених бунара унутрашњи део територије проблем водоснабдевања
решава независно од градских и других великих система. Већина потока на
територији града спада у групу бујичних токова. Огромне количине наноса које ови
потоци носе угрожавају насеља и плодна поља. Због тога су изграђене ретензије на
бујичним токовима за заустављање поплавних таласа и таложење сувишног наноса,
као заштита од појачане ерозије. Воде се данас користе за водоснабдевање
становништва и индустрије, наводњавање и пловидбу. Већина насеља користи
подземне воде, ређе каптиране изворе.
2. Педолошке карактеристике
На слици (Слика 3) (исечак педолошке карте размере 1:50000 која је тренутно
најпоузданији основ за педолошки приказ земљишта у Србији) приказана је
педолошка карта земљишта на комасационом подручју.

Слика 3. Педолошка карта земљишта комасационог подручја
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3. Климатске карактеристике3
Основне климатске особине града Смедерева одређене су његовим
географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном
континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски
утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност
Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и
Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе.
Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта
људских активности може бити неповољно. Овај рејон се такође одликује и највећом
честином и јачином кошаве у Србији, што са аспекта коришћења енергије ветра
може бити веома значајно. Отвореност Панонске низије погодује појави честих
ветрова, нарочито зими. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар.
Ипак, у Смедереву преовлађују тишине, те је у случају организованијег
искоришћавања ветра неопходно акумулирање енергије.
Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде.
Временски период када су средње дневне температуре више од 10ºС износи у
просеку 205 дана. То омогућава повољнеуслове за дуг вегетациони период за многе
културе. Безмразни период износи 206 дана, што је повољно за успешно гајење
житарица и воћа. Речни токови, нарочито великих река Дунава и Велике Мораве, на
подручју града знатно мењају континентални климатски режим. Јануар је
најхладнији месец у години и уједно једини месец са негативном средњом месечном
температуром. Јул је најтоплији месец у години. У зимским месецима се бележе
знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег
(август 23,80ºС) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС много
већа од средњег годишњег колебања које износи 20,80ºС. Температура у августу се
може попети до 39ºС, а у јануару се може спустити и до - 25,50ºС. Разлика између
апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,50ºС. Велики
температурни распони између појединих дана и месеци могу негативно да утичу на
биљни свет, здравље становништва, физичко напрезање материјала, итд. Летњих
дана (дани са максималном температуром од 25ºС и више степени) у просеку има
више од 90 годишње (у периоду од марта до октобра), а мразних (дани са
минималном температуром нижом од 0ºС) има 73 дана годишње (у периоду
септембар-април). Јаки мразеви се јављају само неколико дана у години што
представља повољну карактеристику. Међутим, ниске температуре се могу јавити у
данима без снега што може бити веома штетно по биљне културе, те је стога
неопходно предузимати одговарајуће агро-техничке мере заштите.
Најкишовитије годишње доба је лето (просечно се излучи од 28,7% до 30,1%
падавина). Највише падавина се излучује у јуну, а минимално у фебруару. Највећу
количину падавина у току године прими кишомерна станица Удовице (736 mm), а
најмању Сараорци (645 mm). Снежни покривач се задржава око 22 дана, најдуже
током јануара и децембра. Ово је релативно кратак период задржавања снежног
покривача и он не може бити ефикасна заштита појединих култура током зиме.
Децембар и новембар се одликују највећим бројем дана са маглом. Распоред
падавина је релативно добар са аспекта вегетационог периода. Апсолутни
максимум киша се јавља током лета и почетком јесени, што представља
неповољност са аспекта пољопривреде јер овакве падавине могу механички
оштетити биљке, а утичу и на промене водостаја. Због тога су иригациони системи,
3

Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,
влажност ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине
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који би одводњавали сувишну воду у условима повећаних падавина односно
обезбеђивали довољно воде у сушним периодима, најбоље решење. Лета су
сунчана и топла тако да се ово подручје одликује карактеристикама повољним за
развој туризма, посебно за рекреацију, одмор и спортове на води. Ограничење у том
смислу једино представља загађеност вода речних токова о чему треба посебно
водити рачуна.
4. Конфигурација терена
Комасационо подручје се налази јужно од града Смедерева и обухвата целу
катастарску општину Скобаљ без грађевинског реона. Ради се о прилично равном
терену уједначених геоморфолошких карактеристика. Просечна надморска висина у
зони североисточно од насеља се креће од око 76 до 80 метара, док се у зони
југозападно од насеља надморска висина крече од око 87 до 95 метара. На слици
(Слика 4) је приказан део топографке карте размере 1:25000 на којoј се могу уочити
карактеристике рељефа на комасационом подручју.

Слика 4. Приказ комасационог подручја на основи топографске карте размере 1:25000
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4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА
Према попису из 2011. године на подручју рада Смедерева живи укупно
107528 становника, што је незнатно мање у односу на 2002. годину. Просечна
густина насељености општине износи 35 ст/км2.
Анализа кретања становништва града у целини, градског подручја Смедерева
и сеоских насеља указује на негативан тренд кретања становништва у сеоским
насељима и изразиту депопулацију. Апсолутни пораст становништва бележе
насеља у периурбаном прстену – приградска насеља која по броју становника и
евидентним трансформацијама у простору имају карактер урбано-руралног
континуума, али ипак сеоска насеља по осталим карактеристикама (ниво комуналне
опремљености, екстензивна аграрна делатност,...).
У табели (Табела 4) приказан је преглед броја становника са стањем у 1991.,
2002. и 2011. години.
Општина /
Катастарска
општина

Број
становника
1991.
године

Број
становника
2002.
године

Број
становника
2011.
године

Број
домаћинстава
2011. године

Град Смедерево
Скобаљ

110768
1994

109809
1880

107528
1614

35729
570

Табела 4. Преглед броја становника и домаћинстава насеља обухваћених комасацијом са
стањем 1991., 2002. и 2011.

4.3. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
На подручју града Смедерева, у претходном периоду изведени су радови на
комасацији у 4 катастарске општине на укупној површини од 7638 хектара и то:
Осипаоница – 714 ха, Липе – 2737 ха, Сараорце – 1487 и Лугавчина – 2700 хектара.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју града Смедерева су:
 укупан број парцела пре комасације – 21901,
 просечна величина парцеле пре комасације – 0.35 хектара,
 учешће површина под каналима пре комасације – 150 ха
 учешће површина под путевима пре комасације – 214 ха
 укупан број парцела после комасације – 7331 (смањење од око 3 пута),
 учешће површина под каналима после комасације – 276 ха
 учешће површина под путевима после комасације – 319 ха
 просечна величина парцеле после комасације – 1.05 хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним површинама спадају и:
 крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
 смањење броја, дужине и ширине међа, разора и увратина, као и
повећање приноса по том основу,
 повећање степена коришћења пољопривредне механизације,
 стварање могућности за изградњу заливних система.
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Пољопривредне табле на комасационом подручју су добиле правилан облик,
а самим тим и парцеле што је омогућило рационалније коришћење механизације.
Укупан број парцела на планираном комасационом подручју делa катастарске
општине Скобаљ износи 5135 са просечном површином од око 0.41 ha, што сигурно
не обезбеђује лакшу и рентабилнију примену савремене пољопривредне
механизације и савремених агротехничких мера.
Пољопривредне табле на планираном комасационом подручју су неправилног
облика са променљивим ширинама и дужинама без икаквог реда, настале стихијски
у дугом временском периоду у прошлости, што умногоме отежава обраду земљишта
на ефикасан начин.
Укупна дужина пољских путева на комасационом подручју према фактичком
стању је око 123 km (Слика 5), са просечном ширином од око 4 m. Већина пољских
путеви има земљани коловозни застор који је у време кишних дана у веома лошем
стању, док је мањи број насут.

Слика 5. Приказ пољских путева на комасационом подручју
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Просечна површина пољопривредног земљишта по домаћинству је 1.49ha, а
просечан број парцела којима располаже једно домаћинство износи 3.6. Када се
кроз поступак утврђивања фактичког стања утврди тачан број учесника комасације,
треба очекивати да ће се број стварних учесника смањити, а сходно томе повећаће
се просечан број парцела по домаћинству, па тиме и потенцијал комасације за
укрупњавање поседа.
У табели (Табела 5) приказан је преглед површина по катастарским културама
на комасационом подручју према стању у катастру непокретности.
Може се уочити да је на комасационом подручју најзаступљенија култура
њива са 1647ha што представља око 78%.

КАТАСТАРС
КЕ КУЛТУРЕ
ЊИВА
ВРТ
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ШУМА
ТРСТИК МОЧВАРА
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
НАСИП
КАНАЛ
УКУПНО

ДЕО K.O.
СКОБАЉ

[ha]
1646.5763
0.2144
24.4111
21.4679
74.5457
4.1286
128.1397
2.0585
121.6500
74.3307
8.9623
2.1487
2108.6339

Табела 5. Преглед површина катастарских култура на комасационом подручју

4.4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
У табели (Табела 6) приказан је преглед површина под катастарском културом
шума на комасационом подручју, према евиденцији у катастру непокретности и
према фактичком стању (на терену). Поред површина под шумом на комасационом
подручју постоји ваншумско зеленило, односно запарложени воћњаци, усамљено
дрвеће, жбунови, шикаре и обрасле међе.
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Површине под шумом
према евиденцији у
катастру непокретности
[ha]

Површине под шумом и
ваншумским зеленилом
заједно са шикарама према
фактичком стању
[ha]

128.1397

182.0575

УКУПНО ЗА
КОМАСАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

Табела 6. Приказ површина под шумом и ваншумским зеленилом на комасационом подручју

Упоређењем површина под шумама у фактиком стању са стањем у катастру
непокретности може се уочити да су површине под шумама веће у фактичком стању
него према стању у катастру непокретности.
Шумама газдује ЈП "Србијашуме", преко свог организационог дела - "Шумска
управа Смедерево".
Ниво разраде у овом програму комасације не омогућује детаљније анализе и
евидентирање основних намена и састојинских целина, газдинских класа и других
карактеристика неопходних за детаљно пројектовање и обликовање нових шумских
парцела.
Шикаре и дрвенасто-жбунасто растиње
Међутим, посебна карактеристика комасационог подручја је и обраслост међа
у дужини од око 224200 метара, са површинама око 44.8ha. У табели (Табела 7)
приказане су дужине и површине обраслих међа. На слици (Слика 6) је приказан су
шуме и део обраслих међа и шикара са жбунастим и дрвенастим растињем.
ОБРАСЛЕ МЕЂЕ

КОМАСАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

Дужина (m)

224200

Површина (ha)

44.8

Табела 7. Приказ дужина и површина под обраслим међама

У табели (Табела 8) дата је класификација дрвенасто-жбунастог растиња на основу
које је потребно утврдити њихово стање на комасационом подручју у поступку
извођења радова на комасацији
Врста растиња
Ситно жбунасто
Средње жбунасто
Крупно жбунасто
Ниско шибље (шуме, шикаре)
Ситна шума
Средња шума
Крупна шума

Пречник стабла, cm
мање од 3
3-8
8-12
12-15
16-23
24-32
Више од 32

Висина стабла, m
Мање од 3
3-5
5-6
6 и више
-

Табела 8. Класификација дрвенасто-жбунастог растиња по пречнику и висини стабла
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Слика 6. Приказ површина под шумама и ваншумским зеленилом

4.5. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
а) Саобраћајна инфраструктура
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС.
Комасационо подручје се налази у непосредној близини града Смедерева тe
је саобраћајно везано за њега. Једним делом северне границе комасационог
подручја пролази државни пут првог реда М24, или „Банатски правац“ који се
наставља на мост преко реке Дунав. Кроз комасационо подручје пролази и Државни
пут другог реда Р214. Комасационо подручје се налази у непосредној близини
Аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш и петље „Пожаревац“.
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У табели (Табела 9) су наведене деонице категорисаних путева које пролазе
кроз комасационо подручје а на слици (Слика 7) приказане су њихове трасе.

Ознака
М 24
Р 214

Деоница
Мала Крсна – Мост на Дунаву
Мала Крсна – Скобаљ - Осипаоница

Дужина у
комасационом
подручју
км
1.9km
0.5km

Табела 9. Државни путеви на комасационом подручју

Слика 7. Приказ саобраћајне мреже на комасационом подручју
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Кроз комасационо подручје пролазе и две пруге и то магистрална железничка
пруга Е 85 и регионална железничка пруга Мала Крсна – Пожаревац – Бор.
У табели (Табела 10) су наведене деонице железничких пруга које пролазе
кроз комасационо подручје а на слици (Слика 7) приказане су њихове трасе.

Ознака
Е 85
Р. пруга

Деоница
Мала Крсна – Ниш
Мала Крсна – Пожаревац

Дужина у
комасационом
подручју
км
3.1km
4.0km

Табела 10. Железничке пруге на комасационом подручју

б) Водопривредни објекти
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС која
подразумева и водопривредне објекте.
Слив реке реке Велика Морава је угрожен директно отпадним водама
железаре, које се без предходног третмана упуштају кроз такозвани Црвени канал,
односно измењени ток реке Раље и Језаве, у отворен водоток ВеликеМораве,
узводно од изворишта „Шалинац“.
Водопривредна инфраструктура приобаља реке Велике Мораве обухвата
систем заштитних објекатаи насипа са обалоутврдом и валобранима у укупној
дужини од око 9.000 m (левообални насип),обалоутврдом у дужини 1.400 m и
левообалног насипа новог тока Језаве - Црвени канал у дужини од8.000 m.
Најугроженија је зона новог тока реке Језаве услед континуираног засипања корита
и самим тим смањења протицајног профила.
Села моравског потеза, у које спада и Скобаљ, немају решен систем
водоснабдевања, већ користе индивидуалне бунаре. Квалитет ове непрерађене
воде је веома лош. Истовремено, ова бунарска вода је подложна различитим
утицајима и загађењу
Смедерево има једно од највећих и најквалитетнијих изворишта подземних
вода у Србији - извориште ''Шалинац''. Истражени капацитет изворишта је 1000 l/s и
Водопривредном основом Републике Србије је дефинисано као регионално
извориште, које се може користити и за делимично снабдевање суседних градова.
Седамдестетих година се приступило истражним радовима у зони Шалиначког
поља, у циљу отварања новог градског изворишта капацитета 1000 l/s. Тренутно је у
експлоатацији седам бунара просечне дубине од 48-65 m , капацитета 380 l/s, чија
друга зона санитарне заштите (сумарни радијус дејства групе бунара) обухвата око
103 ha у зони Шалиначког поља, a процењује се да ће у завршној фази она износити
око 180 ha. У постпланском периоду је реализовано још три бунара на овој локацији,
из планиране прве фазе проширења иворишта.
Формирање новог изворишта "Шалинац" са дефинисаном динамиком његовог
развоја, као следећи приоритетни проблем наметнуо је решавање проблема
недовољних капацитета постојећег постројења за прераду сирове воде. Постојеће
постројење прераде се препоручује за проширење и доградњу, обзиром на
расположиву инфраструктуру која је заступљена на овој локацији (већ изграђени
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објекти, инсталацијаи опрема, добре саобраћајне везе олакшавају могућност
рационалне доградње).
У протеклом периоду је посебна пажња посвећена решавању једног од
најзначајнијих проблема из области водоснабдевања града Смедерева – дугорочног
планирања развоја и градње дистрибутивне мреже града. У том смислу приступило
се реализацији техничке документације чији је предмет генерална концепција
развоја система за водоснабдевање града
Каналисање отпадних фекалних, атмосферских и индустријских вода је
решено једино у градском центру, и то не у потпуности. Остала насеља у
административном подручју Смедерева немају изграђен систем каналисања и
уопште дефинисан третман одвођења отпадних вода, већ је то решено изградњом
индивидуалних септичких јама које се периодично празне, а отпадне воде се
упуштају у најближи реципијент, без икаквог пречишћавања.
Покренуте су активности на изградњи градског Постројења за пречишћавање
отпадних вода на локацији која је опредељена свим досадашњим стратешким
планским документима – у Индустријској зони. До сада је усвојен план детаљне
регулације који дефинише локацију / парцелу за изградњу постројења, прибављено
је земљиште у корисништво Града Смедерева и реализоване прве пројектне
активности (Генерални пројекат, избор технологије). За наставак активности на
изградњи неопходно је обезбеђивање финансијске подршке пројекту, пре свега
подршка државе, кроз различите инвестиционе програме, као и подршка иностраних
фондова.
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5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)
Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата
у Просторном плану као и законским и другим документима наведеним у овом
програму.
Посебно се наглашава да су многа решења у планским и другим документима
уопштена и не могу бити директна основа за детаљну разраду. То је иначе
карактеристика просторних планова општина и градова у Србији. Нарочито
недостају квалитетна решења за рурална подручја.
Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у
Просторном плану града Смедерева, овим програмом комасације ће се створити
предуслови за:
 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно
газдинстава,
 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање
пољопривредног земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног
рада код обраде земљишта и убирања летине,
 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом
подручју,
 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо
подручје.
Програм ће се реализовати тако што ће се:










израдити главни пројекат комасације,
образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за
комасацију образује Скупштина града Смедерева),
саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које
утврђује Комисија за комасацију и о коме саставља записнике),
извршити комасациона процена вредности земљишта,
извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,
извршити геодетско одређивање координата и обележавање граница
шума и шумских површина,
извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза)
мреже пољских (некатегорисаних) путева,
обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе,
извршити расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о
расподели и извршити увођење у нови посед учесника комасације,
извршити државни премер и израда катастра непокретности за
комасационо подручје.

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:



евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта,
утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији,
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5.1.

дати основна организација послова на реализацији овог програма,
дати извори финансирања радова.
ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са
доношењем одлуке о спровођењу комасације, Скупштина града Смедерева ће
образовати Комисију за комасацију, која спроводи поступак комасације (Прилог број
8: Пример решења о образовању комисије за комасацију).
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један дипломирани
инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре
или просторног планирања и три представника учесника комасације, а по потреби и
дипломирани инжењер шумарства.
Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у управи града Смедерева.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и
поткомисију за утврђивање дугогодишњих засада и објеката.
Града Смедерево утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију,
подкомисија и Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и
радно време за њихов рад.
5.2.

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ

За потребе организације и планирања радова од стране града Смедерева,
праћења динамике извођења радова, припрему документације за јавно надметање и
израду конкурсне документације, геодетско-технички радови на комасацији се могу
груписати по фазама и то:
1. ФАЗА
(радови који се изводе након увођења извођача у посао)






Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне
територије комасацијом
Утврђивање фактичког стања
Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја (комасациони премер)
o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог
подручја на основу података постојећег премера,
o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима,
o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова,
саобраћајних објеката и др.
o израда топографског плана,
o израда прегледног плана постојећег стања
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Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,

2. ФАЗА








3.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних)
путева и осталих заједничких површина,
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)
Израда документације за расподелу комасационе масе:
o израда књиге фонда комасационе масе старог стања,
o израда исказа и сумарника исказа старог стања,
o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента
одбитка вредности земљишта за заједничке потребе;
Расподела комасационе масе:
o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели земљишта,
o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана
расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид,
o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,
o одређивање координата граничних тачака објеката и парцела новог
поседа,
Израда геодетске основе за обележавање новог стања,
Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену

ФАЗА










Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,
Израда ДКП-а новог стања,
Израда исказа новог стања,
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе
масе,
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта),
Катастарско класирање земљишта,
Доношење решења о расподели комасационе масе,
Израда техничких извештаја и елабората премера.
Израда базе података катастра непокретности
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5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске
и остале документације
Документација катастра непоктености стања (база података катастра
непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од
Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику
(претежно дигиталном) од надлежних урбанистичких институција града Смедерева.

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом
Главни пројекат треба да има следећи садржај:
1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;
2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;
3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);
4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;
5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, смернице и упутства за извођење);
6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);
7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);
8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.
Пројектно решење треба да садржи следећа поглавља:
1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР
1.1. Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и
остварења утврђене тачности
1.2. Тачке референтне мреже,
1.2.1. Параметри трансформације
1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,
1.2.3. Полигонска мрежа,
1.2.4. Слободне геодетске тачке
1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог подручја,
1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,
1.5. Прикупљања података о непокретностима на комасационом подручју и
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,
1.6. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења,
графички приказ).
2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ
2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности
2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре
комасације)
2.3. Утврђивање фактичког стања
2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,
2.3.2. Позивање странака,
2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,
2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања
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2.4.

Књига фонда масе, искази земљишта

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ
3.1. Комасциона процена,
















3.2.

Основни подаци о комасационом подручју
Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте
подручја; геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографска документација),
Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање
педолошких профила и техника отварања профила,
Анализа података о профилима,
Разврставање земљишта у процембене разреде,
Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,
Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности
земљишта
Разврставање (класификација) земљишта,
Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ
граница,
Прегледни план комасационе процене земљишта
Утврђивање вредности неплодних земљишта,
Утврђивање вредности објеката,
Утврђивање вредности дугогодишњих засада,
Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама
са увећаном тржишном вредношћу,

Катастарско класирање

4. ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ И ЗАШТИТА
ПОДРУЧЈА
4.1. Саобраћајна инфрструктура,
4.1.1. Државни и општински путеви
4.1.2. Мрежа пољских путева

4.2.

4.3.

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже пољских
путева
 Принципи пројектовања пољских путева,
 Функционална класификација (подела) пољских путева,
 Шема (облик) мреже пољских путева,
 Интензитет промета на пољским путевима,
 Основни елементи за пројектовање пољских путева,
 Попречни профили пољских путева,
 Проширење коловоза пољског пута у кривини,
 Коловозна конструкција,
 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,
 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута,
 Растојања између путева, оријентација парцела,
 Објекти на пољским путевима,

Воде и водно земљиште,
4.2.1. Водно и приобално земљиште
4.2.2. Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава,
ерозије и бујица
Шуме и шумско земљиште,
4.3.1. Шуме и шумско земљиште,
4.3.2. Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње,
4.3.3. Мелиорација и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог
растиња.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Заштита животне средине и културних добара,
4.4.1. Заштита животне средине,
4.4.2. заштита културних добара
Заштита земљишта од ерозије водом,
Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју
(железничка мрежа, гасовод, електромрежа),
Техничко уређење терена.

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ
КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ
5.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,
5.2. Искази земљишта новог стања,
5.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),
5.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање
парцела на терену,
5.5. Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по
приговорима,
5.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења
6. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ
6.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и
рачунање површина катастарских парцела и објеката;
6.2. Упутство за формирање базе података катастра непокретности;
6.3. Упутство за састављање техничких извештаја

5.2.3. Утврђивање фактичког стања
За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког
стања у погледу положаја и имаоца права својине и других стварних права на
катастарским парцелама у комасационом подручју за око 1147 учесника комасације.
Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и
других стварних права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности,
парцеле ће се укључити у комасациону масу на основу фактичког стања. Овим се не
дирају права трећих лица на те парцеле.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
Ови спорови сматрају се хитним.
До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се
фактички корисник парцеле.
Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља
Записник о утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања
обавезно садржи:
 назив: Град Смедерево, Катастарска општина,
 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси
правног лица,
 ЈМБГ или МБ,
 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу
и катастарску класу и укупну површину,
 број досадашњег листа непокретности,
 терете и ограничења,
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изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на
основу предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у
Записник,
 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.
Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које
се уноси у комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или
фактичко стање. Документација за утврђивање фактичког стања (база података
катастра непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или
копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије
морају имати услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке
документације.


5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију
У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је
обезбедити одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате
референтних, тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Смедереву.
Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака
на комасационом подручју која ће се успоставити ради реализације државног
координатног система. Трансформационе параметре за комасационо подручје треба
одредити на основу координата тачака које су изражене у UTM и Gaus – Krigerovom
координатном систему применом одговарајуће трансформације.

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)
Предмет комасационог премера
Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом
подручју су:
 граница комасационог подручја,
 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних
објеката, дугогодишњих засада, водотокова,
 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,
 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,
 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине
постојећих пољских путева, привремених објеката итд.).
Тачност хоризонталног положаја непокретности
За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске
методе којима се обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за
размеру катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени
технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
("Службени гласник РС", број 69/02).
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Размера катастарског плана
Стандардна девијација
положаја граничних тачака
парцела m
Стандардна девијација
положаја осталих тачака m
Стандардна девијација
висина тачака m

1:500

1:1000

1:2000

1:2500

1:5000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.08

0.15

0.20

0.25

0.30

0.05

0.10

0.15

0.18

0.30

Табела 11. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.)
Вишегодишњи засади
Утврђивање вишегодишњих засада на комасационом подручју извршиће
посебна подкомисија коју именује Комисија за комасацију.
Вишегодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање
потребне знатне инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога
вишегодишњи засади захтевају посебну агротехнику, посебан систем машина
специјализовану радну снагу, распрострањеност им је ограничена и сл. Према томе,
подизање вишегодишњих засада и избор њихове структуре зависи како од
природних, тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се
односе на земљиште (педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф,
географска ширина, надморска висина и сл), климу (топлота, светлост, ваздух,
падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома значајне чиниоце
који утичу на структуру засада.
Вишегодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и
детелина. Они остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику
комасације, власнику Вишегодишњи засада.
Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за
производњу хране. Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног
дрвећа које се гаји за комерцијалну производњу. Воћњак је катастарска парцела на
којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин гајења, старост воћака и степен
проређености.
Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира
на начин гајења, старост винове лозе и степен проређености
Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла
шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу
шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5
ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5
ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод далековода и
у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.
Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.
Ако се вишегодишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом
учеснику комасације, у циљу утврђивања правичне накнаде за унете вишегодишње
засаде у комасациону масу, извршиће се утврђивање њихове тржишне вредности по
прописима о експропријацији.
Вишегодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се
прегледа документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак
године, утврди да ли је вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.
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О утврђеним парцелама са вишегодишњим засадима саставља се записник
са описом свих засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). Записник усваја
Комисија за комасацију.
Стални објекти на комасационом подручју
Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се
објекти чији ће положај, односно границе експропријације, остати непромењене и
након изведене комасације и то: инфраструктурни објекти (саобраћајна и
водопривредна
инфраструктура),
грађевински
објекти
у
пољопривреди,
евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви,
позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе
и др.
Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од
стране њиховог власника, односно корисника.
Утврђивање и обележавање граница водотока
Према Просторном плану града Смедерева планирано је одржавање постојећих
водорегулација, линијских система и објеката одбране од великих спољашњих и
унутрашњих вода, дефинисаних у активностима ЈВП ''Србијаводе'' Београд:
Прегледни план постојећих водотокова дат је на слици (Слика 2).
Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и
дрвенастог растиња
Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким
простором, захтева истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског
простора. Често се на истом простору сусреће више намена, тако да се јавља
потреба за разграничењем одређених функција шума. Због тога је неопходно
утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се
односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а
основна намена представља приоритетну функцију шума.
Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:
 Комплекс еколошких (заштитних) функција
 Комплекс производних функција
 Комплекс социјалних функција
Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске,
хигијенско - здравствене и друге функције.
Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког
и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума
(лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња
кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције шума.
У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне,
научно - истраживачке, одбрамбене и друге функције.
Утврђивање и обележавање граница под шумама
Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће
се на основу података из катастра непокретности или према фактичком стању на
терену.
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Утврђивање и обележавање границе општинских путева4
На слици (Слика 7) представљена ја прегледна карта државних и општинских
путева на комасационом подручју према фактичком стању. Границе парцела јавних
путева обележиће се на основу података из катастра непокретности или
одговарајуће пројектне документације.

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта
Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се,
сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани
инжењер пољопривреде који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање
ових послова и искуство на тим пословима.
Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати
одговарајућу опрему и лиценце.
Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју
разврставају према производној способности, у највише осам вредносних класа
(разреда) и то узимањем у обзир свих особина земљишта како су оне заступљене у
појединим јединицама природне класификације земљишта.
Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у
разреде исказује се просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на
комасационом подручју (кукуруз, пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка)
и тржишном вредношћу земљишта.
Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности
земљишта, њу треба извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси
извођења комасације у Србији, која се одвија у две фазе.
Прва фаза комасационе процене
Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на
комасационом подручју, односно:
 прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке
карте подручја, геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и
биолошке карактеристике подручја; геодетско-картографску документацију:
фотограметријске снимке или ортофото приказе из претходног
фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),
 рекогносцирање комасационог подручја,
 избор места и отварање педолошких профила5, са најмање један профил
на 20 хектара,
 лабораторијске и друге анализе података о профилима,
 класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене
разреде,
 израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне)
вредности земљишта,
4

Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију
општине, односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева
5
Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података
о профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду
педолошких карата
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израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,
састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,
усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја
процембених разреда.

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и
излаже се на јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници
комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. По истеку рока
за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију разматра достављене примедбе
(писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону процену вредности
земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за
комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања
примедби обавештавају њихови подносиоци.
Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:
 границе разреда,
 површине разреда обојене одговарајућим бојама,
 бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине
прилагођене размери графичке презентације плана,
 површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне
површине,
 педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери
графичке презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним
бројевима, величине прилагођене размери графичке презентације плана,
поред ознаке места профила,
 угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се
налази круг са уписаним бројем разреда,
 водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.
Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену
земљишта.
Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о
извршеним радовима излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни
план и технички извештај, учесници комасације за време трајања излагања могу да
стављају примедбе. У току излагања на јавни увид подкомисија објашњава садржај
прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима комасације.
Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну
производњу, а која ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог
коришћења привести култури, као што су: насути пољски путеви, канали за
одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове вредности у
зависности од степена оштећења земљишта.
За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.
Друга фаза комасационе процене
Друга фаза комасационе процене обухвата:
 избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених
разреда (ове подлоге могу бити дигитални геореференцирани
ортофотопланови размере 1:2500 којима располаже Републички геодетски
завод6),
6

www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима
претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса
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утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање
процембених разреда се може вршити ГПС уређајима који обезбеђују
тачност позиционирања око 1m),
израду Прегледног плана комасационе процене и,
састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој
процени (у аналогној и дигиталној форми).

5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина
Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских
(некатегорисаних7) путева у Србији, овим програмом се дају основне смернице за
њихово пројектовање и изградњу у поступку комасације.
Пољски путви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити
у току извођења комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за
израду техниче документације (члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у
пројектном решењу имати следећа поглавља:
1. Шема и густина пољских путева
Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних
инфраструктурних објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и
изграђеног земљишта.
Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се
остварује несметан саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у
комасационом подручју, односно да се обезбеди лак приступ парцелама суседних
табли, као и за потребе локалног саобраћаја.
Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и
економске критеријуме, да само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да
постоји јасна хијерархија.
Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских
путева, густина путева не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у
крајњем случају да не пређе износ од 60 m/ha, а површина земљишта под пољским
путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине комасационог подручја
(постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог подручја).
2. Ширина и попречни профили пољских путева
Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу
габаритних мера највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која
се под нормалним условима могу наћи на комасационом подручју, као и намене
(функције) пољског пута.

путем Интернета. Израдa дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране
Европске уније – CARDS програм.
7
Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна
већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана
у катастар непокретности као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и
путеви на насипима за одбрану од поплава)
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Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у
пројектовању пута који директно или посредно служе у обављању саобраћајне
функције.
Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и
намене пута приказане су у табели (Табела 12).
Категорија
пољског
пута
Главни пут

Ширина
пута

Намена пута

7-10 m

Сабирни пут

6-8 m

Приступни
пут
Локални пут

5-6 m

Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни)
саобраћај са сабирних и приступних путева на тврде путеве,
према економским двориштима и насељу и обрнуто.
Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси
га на главне или тврде путеве према економским двориштима
или насељу и обрнуто.
Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ
на табле и парцеле унутар табле.
Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и
парцеле унутар табле.

4m
(изузетно
3 m)

Табела 12. Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју
3. Трасе путева
Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и
решења дата на слици (Слика 8).

Слика 8. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених
канала система за одводњавање.
4. Растојања између путева
Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и
ширине пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина
коришћења земљишта, обима и распореда сталних објеката (постојећих и
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планираних). Растојање између путева односно, дужина парцеле би, требала би да
буде одређена на основу анализе постојећег поседа и очекиваних величина будућег
поседа односно парцела учесника комасације.
Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да
буду у границама за које се постиже оптимална вредност параметра.
Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите
површине парцела (поседа), дате су у табели (Табела 13):
Површина
парцела
-поседа
(ha)
0.5
1
2
4
5
6
8
10

lp (m)

šp (m)

f

lp (m)

šp (m)

fоpt

153
210
283
365
392
414
447
471

33
47
71
110
127
145
179
212

4.70
4.44
400
3.33
3.08
2.86
2.50
2.22

158
223
316
447
500
547
632
707

32
45
63
89
100
109
126
141

5
5
5
5
5
5
5
5

Табела 13. Оптималне вредности параметара нових парцела

5. Оријентација дуже стране парцела
Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду
оријентисане у оптималној зони коју чине правац север-југ и правац доминантног
ветра.
6. Коловозна конструкција пољских путева
Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.
За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се
одговарајућа техничка решења.
Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном
дебљином до 30 цм.
7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима
Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се
предвидети посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и
прописим донетим на основу њега, као и прописима о железничком саобраћају.
Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и
улице, са државним путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз
сагласност Јавног предузећа „Путеви Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне
услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута,
као и улице, са општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ
имају изведену раскрсницу, укрштај или прикључак на државни пут.
Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које
је потребно примењивати дефинисана су у ППОС. Специфична правила и услови
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дефинишу се детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на
терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима
ППОС.
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 државни путеви II реда 10 m;
 општински путеви 5 m.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не
ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре,
инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се
обједињавати.
Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта
неопходно је примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које
није предвиђена израда урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у
ППОС где су прописана и општа правила урбанистичке регулације и парцелације за
препарцелације приликом формирања грађевинских парцела.

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја
На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се
расписује конкурс за доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, за:
1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска
контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на
основу Уредбе о о коришћењу средстава за систематску контролу
плодности обрадивог пољопривредног земљишта ("Службени гласник РС",
број 15/06).
2. Побољшање
квалитета
обрадивог
пољопривредног
земљишта
(калцификација, хумизација, фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл.
са подривањем подораничног слоја земљишта).
3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,
4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,
5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног
земљишта.
6. Мелиорација ливада и пашњака.
Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за
јединице локалне самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на који је сагласност дала
Управа за пољопривредно земљиште.

5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела
комасационе масе
Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно
израдити одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе
масе и то:
1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни
табли у новом стању,
2. Књига фонда комасационе масе,
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3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,
4. Искази земљишта.
Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку
комасације се обезбеђује земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за
изградњу мреже пољских путева, система за одводњавање и наводњавање, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у
комасациону масу, односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.
Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност
земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10%
од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе
масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у
комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не
споразумеју″
1. Начела комасације
На основу овог програма Скупштина града Смедерева, на предлог Комисије
за спровођење комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације
дат је у Прилогу број 4).
Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се
усмеравају техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију
новог стања поседа, уређења простора и мера које треба спровести.
Начелима се, нарочито, прописује:
 предмет комасације,
 начин утврђивања фактичког стања,
 принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,
 основе комасационе процене земљишта,
 пројектовање мреже пољских путева,
 поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,
 обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на
коефицијент умањења површина
 време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,
 трошкове комасације и др.
Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта
нема право накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у
комасационој маси, ако је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о
спровођењу комасације″.
2. Комисија за комасацију
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно
члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, образује Скупштина града
Смедерева.
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани
инжењер пољопривреде, дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер
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архитектуре или просторног планирања, дипломирани инжењер шумарства и три
представника учесника комасације (Прилог број 5: Пример решења о образовању
комисије за комасацију).
Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у градској управи.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.
У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани
инжењер пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.
3. Одбор за комасацију
Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације
могу формирати Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације,
припрема предлоге за пројекте комасације које доставља комисији за комасацију,
разматра извештаје о комасационој процени земљишта и расподели комасационе
масе.
Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.
4. Расподела комасационе масе
Расподела комасационе се мора извршити тако да:
 сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по
могућству исте културе и положаја који пружа приближно једнаке
могућности у погледу начина обраде,
 сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју
места него што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на
два или више места,
 вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од
вредности унетог земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), осим ако се комисија и учесник другачије не
споразумеју,
 површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од
површине земљишта унетог у комасациону масу,
 учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или
истом) броју места него што је унео у комасациону масу.
 додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од
економског дворишта као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на
искоришћење земљишта.
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:
 позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу
груписања земљишта из комасационе масе (узимање жеља),
 води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне
податке учесника комасације који су у поступку узимања изјава о груписању
и расподели земљишта из комасационе масе изразили жељу да им
земљиште буде додељено у једној или више табли,
 утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,
 излаже план расподеле на јавни увид,
 врши израду решења о расподели комасационе масе,
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 уводи учеснике комасације у нови посед.

5.2.10.

Израда геодетске основе за обележавање новог стања

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела
на терен, као и за потребе одржавања државног премера и изградње будућих
објеката на комасационом подручју, израђује се нова геодетска основа, односно
полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.
Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.

5.2.11.
Израда и реализација плана геодетског обележавања новог
стања на терену
Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања
објеката, пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом
подручју и обухвата следеће:
1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела и њихових
посебних делова на комасационом подручју;
2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела.
У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика
објеката, табли и парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације,
извођења грађевинских радова на изградњи објеката на комасационом подручју и
омогућавању несметаног рада грађевинске и друге механизације, врши се израда и
реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:
1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава,
стандарда) који се односе на предметплана (називи прописа, услови
тачности, врста стабилизације тачака и др.);
2) концепцију плана обележавања;
3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе
грешака, претходна оцена тачности мерења хоризонталних углова,
дужина, висинских разлика, контролних фронтова);
4) услове тачности, праћење и контрола мерења;
5) нумеричке и графичке прилоге;
6) упутство за обележавање;
7) израду елабората обележавања.

5.2.12.

Израда ДКП-а новог стања

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског
плана код државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако
што се нумерички подаци преузимају из база података техничке документације
формиране за комасационо подручје.
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5.2.13.

Израда исказа новог стања

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и
то: катастарски број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура.
Катастарска класа, површине и вредности по процембеним разредима.
Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа
који није предмет комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у
исказу земљишта новог стања узимају се из скица детаља, а површине и вредности
из књиге фонда комасационе масе, односно из списка површина парцела за
парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из
исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и
као контрола рачунања података у исказима земљишта.

5.2.14.
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе и увођење у посед учесника комасације
Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити
обележавање нови парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника
комасације.
Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним
контролама ће се извршити без присуства учесника комасације.
Град ће, преко извођача радова, обезбедити око 6500 бетонских белега
димензија 7070500mm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине
10kg. Тачан број и цену белега ће утврдити извођач радова пре обележавања
граница нових парцела.
Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.
Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа
потписује
Записник о увођењу у посед који, нарочито, садржи:
1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације
унео у комасациону масу и на којима му престаје право својине;
2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;
3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе
(број табле, привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима
стиче право привременог коришћења.

5.2.15.

Катастарско класирање земљишта

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о
катастарском класирању земљишта за потребе израде катастра непокретности.
Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног
земљишта. Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у
једну од следећих култура: њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума,
трстик и мочвара. У оквиру сваке културе земљиште се распоређује у највише осам
класа.
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5.2.16.

Доношење решења о расподели комасационе масе

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе
(Прилог број 6: Пример решења о расподели комасационе масе).
Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:
1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно
назив и седиште учесника комасације;
2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право
својине учесника комасације;
3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за
заједничке потребе;
4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место,
катастарска култура и класа, површина и вредност) које учесник
комасације добија из комасационе масе;
5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у
комасациону масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави
скидања плодова и усева.
Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач
радова на комасацији.

5.2.17.

Израда техничких извештаја и елабората премера

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о
извршеним радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова
израђује се елаборат реализације који садржи: опште податке, технички извештај и
прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат премера непокретности формира се
од елабората који се израђује у поступку реализације главног пројекта комасације

5.2.18.

Израда базе података катастра непокретности

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се
оснивање катастра непокретности за Комасационо подручје.
Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему
се он мора обавестити по завршетку радова на комасацији.
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1.

УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације
учествују субјекти сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру,
локалној самоуправи и раду државних органа којима је дефинисана обавеза о
учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 9) и то:
1. Град Смедерево
Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте
град Смедерево, који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):
 одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се
уређује комасацијом (члан 32. ЗПЗ);
 доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);
 доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о
спровођењу комасације дат је у Прилогу број 6);
 решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);
 именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);
 доноси Начела комасације;
 доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка
комасације (пример правилника о накнадама дат је у Прилогу број 6);
 именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача
радова на комасацији и за вршење надзора над извођењем радова;
 закључује уговоре са:
o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији
o извођачем радова на вршењу надзора над извођењем радова;
 учествује у финансирању дела трошкова комасације,
 закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном
уступању свих геодетско-катастарске података за потребе комасације,
Град, сагласно Закону о локалној самоуправи:
 уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој
и управљање локалним (општинским) и некатегорисаним путевима, као и
улицама у насељу (тачка 12) члан 20. Закона).
 доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури
(тачка 20) члан 20. Закона)
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2. Комисија за спровођење комасације
Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације
која се стара о: организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих
радова и њиховом међусобном усклађивању, законитости у раду и др.
Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:
 образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и
дугогодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу
комасационе масе, примопредају земљишта и друга стручна тела;
 утврђује фактичко стање,
 учествује у вршењу процене вредности земљишта;
 обезбеђује претходне пројекте
 усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим
на основу њега (пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе
масе);
 усваја дугогодишње засаде и сталне објекте,
 утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и
решава по примедбама учесника комасације на расподелу комасационе
масе;
 врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси
записник о привременој примопредаји земљишта и објеката;
 доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);
 обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.
3. Република Србија
Република Србија учествује у комасацији преко
министарстава, посебних организација и јавних предузећа:

својих

надлежних

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:
 у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе
масе (члан 44. ЗПЗ);
Управа за пољопривредно земљиште:
 даје сагласност на Програм комасације (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих
радова;
Републички геодетски завод:
 закључује споразум са Градом и уступа, без накнаде, сву геодетскотехничку и катастарску документацију за извођење комасационих
радова,
 врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на
пројектовању, извођењу и надзору над радовима на комасацији,
 врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу
елабората,
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 доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши
излагање података премера и катастарског класирања на јавни увид,
 врши израду новог катастра непокретности.

Јавна републичка предузећа
 Јавно предузеће ″Србијашуме″ - доноси Програм газдовања приватним
шумама, и врши расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава
по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме
Републике Србије,
 Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – доноси годишњи
програм управљања водама,
 Јавно предузеће „Путеви Србије“ - даје сагласност на прикључење
пољског пута на државни или општински пут.

Слика 9. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације
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6.2.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати
су у табели (Табела 14).
Ред
број

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

0. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.8

Доношење Програма комасације (Град Смедерево) и обезбеђење
сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Доношење одлуке о спровођењу комасације (Град Смедерево)
Образовање комисије за комасацију (Град Смедерево)
Именовање секретара комисије за комасацију (Град Смедерево)
Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)
Доношење начела комасације (Град Смедерево)
Јавне набавке и избор извођача радова на (Град Смедерево)

Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над извођењем
геодетско-техничких радова на комасацији (Град Смедерево)

Период
реализације
(календар. дана)
30 дана
5 дана
5 дана
2 дана
2 дана
5 дана
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)

Табела 14. Систематизација припремних радова и радних активности

Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким
радовима сачињена на основу претходно идентификованих радова и активности у
овом програму и време за њихову реализацију је дато на основу процене њиховог
трајања и укупно планираног времена за завршетак радова на комасацији (Табела
15).
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Ред
број

ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

1. I ФАЗА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и
остале документације комасационог подручја (извођач радова)
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом (извођач радова)
Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и
извођач радова)
Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)
Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач
радова)
Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта(извођач
радова)

Период
реализације
(календар. дана)
10 дана
45 дана
120 дана
10 дана
90 дана
120 дана

2. II ФАЗА
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина (извођач
радова)
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења
растиња, равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)
Израда документације за расподелу комасационе масе (израда
књиге фонда комасационе масе старог стања, израда исказа и
сумарника исказа старог стања, израда књиге фонда масе новог
стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта за
заједничке потребе) (извођач радова)
Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и
узимање жеља о расподели земљишта, одређивање позиције нових
парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле комасационе
масе и излагање на јавни увид, решавање приговора на предлог
расподеле комасационе масе, одређивање координата граничних
тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и Комисија
за комасацију)
Израда геодетске основе за обележавање новог стања(извођач
радова)
Израда плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)

150 дана
10 дана

180 дана

180 дана

120 дана
120 дана

3. III ФАЗА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Реализација плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)
Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)
Израда исказа новог стања (извођач радова)
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију
и извођач радова)
Катастарско класирање земљишта (извођач радова)
Доношење решења о расподели комасационе масе
(врши Комисија за комасацију)
Израда техничких извештаја и елабората премера(извођач радова)
Израда привремене базe података катастра непокретности за
комасационо подручје (извођач радова)

60 дана
10 дана
40 дана
15 дана
20 дана
60 дана
30 дана
90 дана
30 дана

Табела 15. Систематизација геодетско-техничких радова и радних активности са временима
трајања
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6.3.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

1. I ФАЗА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Преузимање података катастра
непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог
премера и уређења земљишне територије
комасацијом
Утврђивање фактичког стања

2.2.

2109ha

(4 стр)

10

400000

2109ha

(3 стр)

45

2000000

1417
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)
200ха/дан
(1 стр +
2фиг)
10ха/дан
(1 стр +
2фиг)
30ха/дан
(2 стр +
2фиг)

203

3886000

11

314000

211

3934000

71

2290000

2109ha

20ха/дан
(1 стр)

106

1984000

2109ha

(2 стр)

10

646000

Израда геодетске референтне мреже и
одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја –
комасациони премер

2109ha

Утврђивање вредности (комасациона
процена) земљишта

2109ha

2. II ФАЗА
2.1.

Норма дана

Ред
бр.

Количина
(ха,
дана,.)

Дневни учинак
једног струч,
дана, ха

У табели (Табела 16) дат је предмер и предрачун геодетско-техничких радова
на комасацији који се односи на ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА.
Предмер и предрачун је утврђен на основу:
 укупне површине комасационог подручја,
 количина радова по појединим активностима,
 времена за извршење појединих активности утврђеног на основу
привремених Геодетских норматива (Републички геодетски завод,
2002.година), односно просечних дневних учинака за поједине послове и
радне активности
 процене времена за поједине активности,
 просечних бруто цена рада геодетских стручњака по степенима стручне
спреме и помоћних радника (фигураната) на територији Србије.
Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о
извођењу радова са геодетском организацијом, као и сагледавања потребних
укупних средстава и динамике њиховог обезбеђења и исплата извршених радова.

Израда и излагање на јавни увид пројекта
пољских (пољопривредних) путева и
осталих заједничких површина
Израда плана техничког уређења
комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)

2109ha

Укупно
дин/евра
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Израда документације за расподелу
комасационе масе (израда књиге фонда
комасационе масе старог стања, израда
исказа и сумарника исказа старог стања,
израда књиге фонда масе новог стања и
одређивање коефицијента одбитка
вредности земљишта за заједничке
потребе)
Расподела комасационе масе (излагање
исказа старог стања и узимање жеља о
расподели земљишта, одређивање позиције
нових парцела и поседа, израда прегледног
плана расподеле комасационе масе и
излагање на јавни увид, решавање
приговора на предлог расподеле
комасационе масе, одређивање координата
граничних тачака објеката и парцела новог
поседа.)
Израда геодетске основе за обележавање
новог стања
Израда плана геодетског обележавања
новог стања на терену

3. III ФАЗА

2109ha

20 ха/дан
(1 стр)

106

1423000

1417
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)

203

3886000

2109ha

100ха/дан
(1 стр +
2фиг)
40ха/дан
(1 стр)

22

424000

53

755000

141

3624000

15

500000

2109ha

3.1.

Реализација плана геодетског обележавања
новог стања на терену

2109ha

3.2.

Израда ДКП-а новог стања

2109ha

15ха/дан
(1 стр +
2фиг)
(1 стр)

3.3.

Израда исказа новог стања

2109ha

(2 стр)

45

568000

3.4.

Израда записника о привременој
примопредаји земљишта из комасационе
масе
Увођење у посед учесника комасације
(извршење привремене примопредаје
земљишта и објеката) и набавка камених
белега за обележавање парцела у
комасационом подручју, димензија
7750цм, без арматуре
Катастарско класирање земљишта

2109ha

90ха/дан
(1 стр)

24

345000

2109ha

20ха/дан
(1 стр +
2фиг)

106

4521000

6500
белега
2109ha

3.7.

Доношење решења о расподели
комасационе масе

1417
учесник

3.8.

Израда техничких извештаја и елабората
премера
Израда привремене базe података катастра
непокретности

170дин/
белега
50ха/дан
(1 стр +
2фиг)
20решењ
/дан
(1 стр)
(2 стр)

3.5.

3.6.

3.9.

(1 стр)

1105000
43

733000

71

1358000

30

2000000

30

750000

Свега:

37.446.000
312.050 €

Табела 16. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији

Напомена: обрачунска вредност евра је: 1евро = 120 динара
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6.4.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности
за које град Смедерево мора планирати средства представљена у табели (Табела
17).
Р.
бр
1.

2.

3.
4.

Дана, месеци,

Јединична цена
(дин)

Формирање и рад Комасационе
комисије (седам чланова) и подкомисија
Председник комисије

436 радних дана

Секретар комисије

233 радних дана

Члан комисије- дипл.инж.
пољопривреде

30 радних дана

Члан комисије- дипл. просторни планер
или архитекта или инж. шумарства

30 радних дана

Члан комисије- дипл.инж. геодезије
(чланови подкомисија за утврђивање
фактичког стања и расподеле)
Чланови комисије – три представника
учесника комасације

436 радних дана

Подкомисија за утврђивање
дугогодишњих засада и сталних
објеката – 3 члана
Подкомисија за комасациону процену
земљишта (2 члана)

60 радних дана

Обезбеђење пословних просторија за
рад комисије и пријем странака (са
грејањем) са канцеларијским
намештајем, телефоном
Обезбеђење рачунара, штампача за
штампу за перфорирану хартију,
Канцеларијски материјал
Позивање странака
УКУПНО:

30 месеци

5000 дин/дневно
у бруто износу
(3030 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
2000 дин/дневно
у бруто износу
(1212 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
15000/месец

Активности, радови

1308 радних
дана

142 радна дана

пауш
3 месеца

200000-рач
300000-штамп
20000/мес

Трошкови
(дин)
(евра)
2180000
699000
120000
120000
1744000
2616000
180000
426000
450000

500000
400000
60000

9.495.000
79.125 €

Табела 17. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених
подкомисија

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће
се на основу стварно утрошеног времена.
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6.5.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

У табели (Табела 18) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора
над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији.
Р.
бр

Активности

1.

Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на
комасацији, 30 месеци
УКУПНО:

Јединична цена
(дин)
5% од предрачунске
вредности радова

Трошкови
(дин)
(евра)
1.872.000
1.872.000
15.600€

Табела 18. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких
радова

6.6.

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕДА И ПРИЈЕМА РАДОВА ОД СТРАНЕ
РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Укупна предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од
стране Републичког геодетског завода дата је у табели (Табела 19):
Р.
бр
1.

Активности
Преглед и пријем радова комасације – 2109 ха
УКУПНО:

Јединична цена
(дин)

305дин/ха

Трошкови
(дин)
(евра)
643,245
643,245
5.360 евра

Табела 19. Предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од стране РГЗ-а

Трошкови прегледа и пријема радова су утврђени на основу Правилника о висини
таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр.
116/13, 5/14 - исправка, 8/14, 120/14 и 29/15).
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6.7.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
(без инвестиционих радова)

Ред.
број

Нето вредност
трошкова
дин, евра
укупни, по
хектару

РАДОВИ

1.

Геодетско-технички радови на комасацији

2.

Трошкови за рад комисије за комасацију и
њених подкомисија

3.

Надзор над извођењем геодетскотехничких радова на комасацији

4.

Трошкови прегледа и пријема радова од
стране РГЗ-а

УКУПНО:

Бруто вредност
трошкова
дин

37,446,000дин
312,050 €
148.0€/ха
6,074,510дин
50,621€

44,935,200 дин
374,460€

1,872,000дин
15,600€

2,246,400 дин
18,720€

643,245дин
5,360€

771,894 дин
6,432€

46,035,755дин
383,631€
181,9€/ха

57,448,494
478,737€
227,0€/ха

9,495,000дин
79,125€

Табела 20. Укупна предрачунска вредност радова на комасацији

6.8.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

У инвестиционе радове на комасацији спада: крчење шикара, зараслих међа и
осталог ваншумског зеленила, пошљунчавање пољских путева и уређење водотока
и одводњавање. У табели (Табела 21) је приказана укупна предрачунска вредност
инвестиционих радова на комасацији. Будући да је мрежа канала на комасационом
подручју развијена и уређена нису предвиђена средства за ту врсту радова.

Ред.
број
1.

2.

РАДОВИ

Количина

Јединична
цена

Нето вредност
трошкова

Бруто
вредност
трошкова

Крчење шикара,
зараслих међа и
осталог ваншумског
зеленила
Пошљунчавање
пољских путева

30% од
површине
(Табела 6)
54,6173ha

200,000 дин

10,923,460дин
91,029 €

13,108,152 дин
109,235 €

25km

400,000 дин

10,000,000дин
83,333€
20,923,460дин
174,362€

12,000,000дин
100,000€
25,108,152
209,235€

УКУПНО:

Табела 21. Укупна предрачунска вредност инвестиционих радова
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6.9.

ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30
месеци.
Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај новембра треће
године извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели
(Табела 22), у којој су дати оптимални рокови извођења осталих радова.
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РАДОВИ И
АКТИВНОСТИ
I ФАЗА

1.го
д

2. год

3. год

4. год

Преузимање података
катастра непокретности,
просторно планске и
остале документације
Израда главног пројекта
комасационог премера и
уређења земљишне
територије комасацијом

Утврђивање фактичког
стања
Израда геодетске
референтне мреже

Комасациони премер
Утврђивање вредности
(комасациона процена)
земљишта

II ФАЗА

Израда и излагање на
јавни увид пројекта
пољских путева и
осталих з. површина
Израда плана техничког
уређења комасационог
подручја
Израда документације за
расподелу комасационе
масе

Расподела
комасационе масе

Израда геодетске основе
за обележавање новог
стања
Израда плана геодетског
обелележавања новог
стања

III ФАЗА

Реализација плана
геодетског обележавања
новог стања
Израда ДКП-а новог
стања
Израда исказа новог
стања
Израда записника о
привременој
примопредаји земљишта
Увођење у посед
учесника комасације
Катастарско класирање
земљишта
Доношење решења о
расподели комасационе
масе
Израда техничких
извештаја и елабората
премера

Израда базе података
кат. непокретности

Табела 22. Динамички план реализације радова на комсацији
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7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА
(АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - ПРЕТХОДНА
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
На основу анализе:
 потреба уређења пољопривредног земљишта,
 потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра
непокретности,
 изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и
образложење физичке изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),
 сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима
комасације и обнове државног премера и оснивања катастра
непокретности,
 резултата сличних програма на територији Србије,
извршена је финанијска анализа и оцена оправданости овог програма.
Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини,
обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за
изградњу објеката (Службени гласник РС, број 80/05).
7.1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА
Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:
1. Град Смедерево

Средства за спровођење комасације град Смедерево обезбеђује из
сопствених буџетских средстава и са средствима која обезбеди од Управе за
пољопривредно земљиште учествује у суфинансирању радова.
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде8 - Управа
за пољопривредно земљиште (Београд, Грачаничка, 8)
Влада Републике Србије доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за доделу
бесповратних средстава путем конкурса.
Конкурс расписује и средства одобрава Управа за пољопривредно земљиште.
3. Републички геодетски завод9
Београд, Бул. војводе Мишића 39,
У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз:
8
9

www.minpolj.gov.rs
www.rgz.sr.gov.rs
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 излагање података премера на јавни увид,
 преглед и пријему елабората и техничких извештаја,
 израду базе података и оснивањем катастра непокретности
Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру, када се средства
за финансирању радова на обнови премера и изради катастра непокретности
обезбеђују од поклона (донација), локалне самоуправе и других заинтересованих
правних и физичких лица, уговором се одређују радови који ће се финансирати из
тих средстава.
4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге,
пољопривредна домаћинства (учесници комасације)
Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и
пољопривредна домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у
финансирању радова на комасацији, ако након усвајања програма искажу свој
интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.
7.2.

ОЦЕНА ПРОГРАМА

1. Финансијска (комерцијална) оцена
Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи
реализацијом овог пројекта остварује са 50% трошкова.
2. Друштвена (национална) оцена
Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни
учинци овог пројекта (примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног
друштвено-економског развоја града Смедерева су:
А. Извршењем радова на комасацији:
1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:
 одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног
режима у земљишту (приноси околних парцела се повећавају до 10%),
 боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се
повећавају за 5 до 10%),
 повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и
дрвенстог растиња на међама.
2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних
површина због:
 смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се
повећавају до 2,5%),
 привођења култури необрадивих површина у обрадиве.
3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање
продуктивности рада услед:
 смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење
превоза по једном хектару после комасације је и до 40% од укупних
пређених километара), услед груписања поседа,
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могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених
машина и нових агротехничких мера на већим парцелама и парцелама
правилног облика,
смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и
смањење времена обраде поседа,
уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се
дефинишу као позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се
сврстати у:
1. Примарне или директне користи
 које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује
комасација,
 већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба
за живом радном снагом,
2. Секундарне или индиректне користи
 изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,
 реконструкција локалних путева мањег обима,
 решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује
трошкове учесника комасације,
 имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења
поступака експропријације
3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и
тешко их је, или немогуће изразити у новчаној вредности
 остварење рационалне организације и коришћења простора,
 промена производне структуре,
 брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора
развоја и привређивања,
 побољшање животне средине и смањење степена угрожености
животне средине, и др..
Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:
1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних
података и података о праву својине на свим непокретностима,
2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких
података за израду и презентацију урбанистичких планова у
дигиталном облику
 смањује се време за њихову израду за око 30%, и
 омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта
планова на јавни увид,
3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и
коришћења пољопривредног земљишта
(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра
дугогодишњих засада, регистра пољпоривредних газдинстава и израду
информационог система о пољопривредном земљишту);
4. обезбеђење и подршка трајном развоју Града (из тог разлога и Град
мора да брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и
подршка економији која је већ сада у процесу интернационализације
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8.

ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПЛАН НАМЕНЕ ПРОСТОРА ПРЕМА ПРОСТОРНОМ
ПЛАНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
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ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ
ПЛАНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Број: ________
СМЕДЕРЕВО, ________ 2017. године
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града Смедерево и члана
_____Одлуке о спровођењу комасације у делу катастарске општине Скобаљ, град
Смедерево, Скупштина града, на својој седници одржаној дана_______. год.,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење комасације
у делу катастарске општине Скобаљ, град Смедерево
Члан 1.
У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине Скобаљ,
град Смедерево именују се седам чланова и исто толико заменика, према програму
комасације донетом од стране Скупштина града Смедеревана седници одржаној
дана ____________. године
Члан 2.
У Комисију се именују следећа лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_________________________ , судија – председник
_________________________, судија, – заменик
_________________________, дипл. инж. пољ. – члан
_________________________, дипл. инж. пољ. – заменик
_________________________, дипл инж. геод – члан
_________________________, дипл инж. геод – заменик
_________________________, дипл инж. арх. – члан
_________________________, дипл. инж. арх. – заменик
______________________, представник учесника комасације, - члан
______________________, представник учесника комасације – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан
______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан
______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка
комасације на делу катастарске општине Скобаљ, град Смедерево.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и начелима комасације:
 спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општине
Скобаљ, град Смедерево,
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обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у
поступку комасације,
образује поткомисије (за процену вредности земљишта, за утврђивање
објеката и вишегодишњих засада и др),
обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и Начелима комасације.

Члан 4.
Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије,
______________________ дипл. правник.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет
управе града Смедерева, а налогодавац за употребу и исплату средстава за
спровођење поступка комасације је председник Комисије а у његовом одсуству
заменик председника Комисије.
Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца
који врше одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова
комасационог поступка.
Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих
на пословима комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на
који сагласност даје Скупштина града Смедерева
Члан 7.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Смедерева““.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
СМЕДЕРЕВО, _______ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града
Смедерева и члана ___ Одлуке о спровођењу комасације у делу катастарске
општине Скобаљ, град Смедерево („Службени гласник града Смедерева“, број ____
), Скупштина града Смедерева, на седници одржаној дана ______ 2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ
У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ, ГРАД СМЕДЕРЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овим начелима уређује се:
1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања земљишта
учесника комасације;
4. Комасациона процена вредности земљишта;
5. Пројекaт мреже пољских путева;
6. Вишегодишњи засади и стални објекти;
7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;
8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;
9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.
Члан 9.
Комасацију у у делу катастарске општине Скобаљ, град Смедерево спроводи
Комисија за комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком Скупштина
града Смедерева, број ______ од _______ .
Члан 10.
У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира
на величину поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без
обзира да ли се ради о имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној),
задружној и приватној својини.
Члан 11.
Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова
врше јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у
писмене исправе (записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта,
прегледне планове комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу
документацију.
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Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и
да на увид податке у вези са комасацијом.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и
друга правна средства у, складу за законом.
Члан 12.
У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова
поступка.
II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 13.
Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском реону
(пољопривредна, шумска и земљишта под објектима) у делу катастарске општине
Скобаљ, град Смедерево.
III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 14.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се
уносе у комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који
води Служба за катастар непокретности у Смедереву, Републичког геодетског
завода, или се узимају на основу фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других
права и не слаже се са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се
унети у комасациону масу на основу фактичког стања.
У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:
 измена података о имаоцима права на непокретностима,
 споразумна замена парцела-земљишта,
 поклони парцела-земљишта,
 спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани
без судске овере и усмени који су у целости извршени),
 оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако
споразумно одреде деобу и начин деобе),
 уговори о доживотном издржавању;
 брисање права плодоуживања,
 пренос права на основу изјава сведока о одржају,
 развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,
 остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког
стања (откривање ништавих уговора и др.).
Радње из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања
изјава о груписању поседа (узимање жеља).
Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања,
кога потписују учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
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IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
4.1. Општи принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања
поседа
Члан 15.
Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште
одговарајуће вредности и удаљености од насеља, као и положаја који пружа
приближно једнаке могућности у погледу начина обраде које је имао пре комасације.
Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта
које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације
мора да добије што боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и
на мањем броју места него што је унео у комасациону масу уколико је унео
земљиште на два или више места.
Члан 16.
Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити
мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу
(укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која
се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне
површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник
комасације другачије не споразумеју.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта
од унетог, умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу,
односно ако добије мању вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке
потребе, разлика му се исплаћује у новцу.
Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за
разлику у вредности земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из
комасационе масе.
Члан 17.
После усвајања прегледног плана комасационе процене вредности земљишта
и пројекта комасације, комисија упознаје сваког учесника комасације са стањем у
исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу груписања (жељу) и расподели
земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља записник.
У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.
Члан 18.
Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на
прегледном плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни
увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ
пројеката комасације, границе парцела свих учесника комасације са уписаним
бројем одговарајућег исказа земљишта.
Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест
дана.
На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације
могу да ставе примедбе.
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О примедбама Комисија за комасацију решава
примопредаје земљишта добијеног из комасационе масе.

све

до

привремене

Члан 19.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да
се ранијем власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади
уколико су они подигнути или саграђени пре почетка комасације.
Члан 20.
Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку
комасације добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.
4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта
Члан 21.
Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта
коју спроводи Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају
објекте, воћњаке и винограде, учесници који имају већи посед земљишта и то
земљишта бољег квалитета из виших процембених разреда, те који имају груписано
земљиште на једном месту.
Члан 22.
Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца,
супружници, браћа и слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију
једно уз друго.
Члан 23.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације
усагласе, њихово пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и
чинити комплекс.
Члан 24.
Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису
доказали право својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника
који нису присуствовали расправи приликом излагња старог (претходног) стања као
и приликом утврђивања новог положаја земљишта (лице непознатог боравишта и
слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.
Члан 25.
Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се
један поред другог.
Члан 26.
Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед
формиран поред поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу,
а Комисија ће имати у виду овакву потребу учесника комасације.
Члан 27.
Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и
вишегодишњи уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико
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је то могуће, уз земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или
плодоуживаоца.
Члан 28.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од
Комисије тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и
економичног обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да
се таквим захтевима удовољи, где је то могуће.
Члан 29.
Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште
нижих процембених разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им
се надокнађује у новцу.
Члан 30.
Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису
присуствовали расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у
катастру непокретности.
V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
Члан 31.
У поступку комасационе процене вредности земљишта, земљишта се
разврставају у процембене разреде на основу педолошког састава и положаја
земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање вредности
земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде.
Број процембених разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а
међусобни однос процембених разреда произилази из производне вредности
земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне вредности земљишта.
Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о
комасационој процени и доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени
излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана.
На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени,
учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе
процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план
комасационе процене.
VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА
Члан 32.
Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од
15 дана у просторијама месне заједнице .
На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време
трајања излагања могу да стављају писмене примедбе.
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По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских
путева и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија
мора прибавити мишљење Одбора учесника комасације.
Члан 33.
У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се
вишегодишњи засади и трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и
неће се рушити без обзира да ли су изграђени са дозволом или без дозволе.
Члан 34.
Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску
производњу (баште) по правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са
истом наменом.
VII ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ
Члан 35.
Виногради, воћњаци, земљишта под вишегодишњим засадима и земљишта
на којима постоје објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе
обухваћени су комасационим подручјем, по правилу остају ранијим власницима,
учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално извршити само исправка
неправилних међних линија.
Члан 36.
Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, вишегодишњи
засад и слично, исти има право на правичну накнаду у складу са законом.
Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак или виноград
одузето неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем
власнику дужан исплатити правичну накнаду нови имаоц права – учесник
комасације.
Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу
споразума бившег власника и новог имаоца права на непокретности.
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ
Члан 37.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља
(земљишта за изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини,
односно вредности земљишта и то без накнаде.
Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката
повећа укупна површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје
својина града Смедерева, односно субјекта кога она одреди.
IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 38.
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Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се
стекну сви фактички и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15.
новембра друге године комасционог процеса.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о
расподели комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој
примопредаји земљишта.
Члан 39.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта
очисте земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је
да очисти земљиште од пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до
привремене примопредаје земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених
ставова Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог
учесника комасације.
X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 40.
Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада
Комисије за комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у
вези са спровођењем комасације сноси град Смедерево.
Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно
радова који се искључиво или претежно изводе ради комасације.
Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито:
трошкови изградње нове мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима
изграђених након пројекта нове мреже пољских путева, уклањање објеката, крчење
шикара и чишћење и равнање терена.
XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 41.
Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.
Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може
изјавити жалбу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од
15 дана од дана његовог достављања.
Члан 42.
До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе,
спорови који се у поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње
поседа привремено додељеног земљишта), и спорови о накнади штете између
учесника комасације и извођача радова (штете на усевима и вишегодишњим засадима
изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом.
XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације,
дошло до оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету
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уколико је земљиште било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што
су били спречени у обради свог поседа.
Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији
за комасацију у року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60
дана од дана настанка штете.
Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за
комасацију, а споразум о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног
учесника комасације.
Члан 44.
Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да
постоје.
Члан 45.
Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту
увођења у посед надељеног земљишта.
Члан 46.
Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на
новодобијено земљиште.
Члан 47.
Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу
(стари посед) до правноснажности решења о расподели комасационе масе. Након
тога земљиште (стари посед) не треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе за
наредну годину.
Члан 48.
Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари
посед) очисте од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1.
новембра текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става
земљиште ће се очистити о трошку учесника.
XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 49.
Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина: Скобаљ
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ___
Датум: __.__.2017.
На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију за комасационо подручје дела К.О.
Скобаљ, град Смедерево, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима:
Ималац права
својине,
коришћења или
држалац
непокретности
ЈМБГ/МБ

Пребивалиште
(седиште-место)

Улица

Кућни
број

Врста права и
државина

Број
исказа
земљишта

престаје право својине на непокретностима-земљишту унетом у комасац. масу и то:
Број
парцеле

Потес/
Звано
место

Обим
права
над
парцелом

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

1.0

0.9

0.8

Укупна површина унета у
комасациону масу
Укупна вредност унета у
комасациону масу

Без
разреда

Укупна
површ
ина

Укупна
вредн
ост

Вредност одбитка
Вредност за
наделу

2. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема
3. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:
Број
парцеле

Број
табле

Потес/
Звано
место

Начин
коришћења
земљишта

Укупна површина надељена из
комасационе масе
Укупна вредност надељена из
комасационе масе

Први
разред
1.0

Други
разред
0.9

Трећи
разред
0.8

Без
разреда

Укупна
површи
на

Укупна
вредно
ст

Дугује комасационој маси
Потражује из комасационе
масе
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На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право
својине по правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.
4. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као
вредности земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за
заједничке потребе. Већа или мања површина и вредност добијеног земљишта је у
складу са чланом 42. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09). Проценат умањења вредности за заједничке потребе
усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања пројекта мреже пољских
путева и објеката на комасационом подручју.
5. Парцела из тачке 3 овог Решења, обележена је на терену видним и трајним
белегама, у складу са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015). Пријемом овог
решења сматра се да је учесник комасације уведен у посед.
6. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема

Образложење

Скупштина Града Смедерева, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број
______ од ___. ___ 2017. године о спровођењу комасације на делу катастарске
општине Скобаљ, град Смедерево, која је објављена у Службеном гласнику града
Смедерева бр. ______.
Истовремено са доношењем Одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35.
Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина Града Смедерева образовала је
Комисију за комасацију која је у складу са чланом 33. истог закона:
• извршила утврђивање фактичког стања поседа за сваког учесника
комасације, излагањем постојећег стања катастарског плана и базе података
катастра непокретности за део КО Скобаљ, о чему је за сваког учесника
састављен Записник о утврђивању фактичког стања,
• усвојила комасациону процену земљишта које улази у комасациону масу, са
прегледним планом процембених разреда и коефицијентима њиховог међусобног
релативног односа, а након извршеног излагања на јавни увид у трајању од 15
дана,
• извршила утврђивање парцела и делова парцела са вишегодишњим засадима
и објеката, а потом усвојила прегледни план после извршеног излагања на јавни
увид у трајању од 15 дана.
На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих
пројеката, израђен је пројекат мреже пољских путева и намене површина.
Пројекат је био изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, а после тога усвојен
од стране Комисије за комасацији.
На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за
сваког учесника комасације састављен је Исказ земљишта.
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Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина Града Смедерева је
донела Одлуку о начелима комасационе масе, број _______ од __.__ 2017.
године за комасационо подручје, објављеној у Службеном гласнику града
Смедерева бр._____.
Пре почетка расподеле земљишта из комасационе масе сваки учесник је позван
да се упозна са стањем земљишта у исказу земљишта, и да изјави пред
комисијом где жели да му се надели и групише земљиште, о чему је састављен
записник као саставни део исказа земљишта.
На основу Одлуке о начелима комасације и изјава учесника о расподели и
груписању земљишта Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о
пољопривредном земљишту, израдила Предлог расподеле комасационе масе у
облику прегледног плана и који је је био изложен на јавни увид у времену од 09.
октобра до 24. октобра 2015. године на који су учесници комасације могли да
ставе примедбе.
После разматрања приспелих примедби од стране Комисије за комасацију,
учесник комасације је писмено обавештен о разлозима прихватања, односно
неприхватања примедби, након чега је извршена привремена примопредаја
земљишта, о чему је састављен одговарајући записник, а која ће се по
превноснажности овог решења сматрати коначном.
Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност земљишта из
комасационе масе, утврђена је од стране Комисије за комасацију по истим
критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређене јединичне динарске
вредности земљишта (по процембеним разредима), на основу чега ће бити
извршене одговарајуће исплате међусобних потраживања.
Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97, 31/01, "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о
пољопривредном земљишту, Комисија за комасацију донела је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог
достављања. Жалба се подноси преко ове Комисије за комасацију.
Дoставити:
Комисија за комасацију

ПРЕДСЕДНИК

• Учеснику комасације
• Архиви
• Републичком геодетском заводу
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ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ
У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана ____ Статута града Смедерева,
Скупштина града, на својој седници одржаној дана ______ донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу комасације на делу катастарске општине Скобаљ, град
Смедерево
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на у делу
катастарске општине Скобаљ, град Смедерево.
Члан 2.
Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом
подручју.
Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму
комасације.
Члан 3.
Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена
комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи
Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града Смедереваобразује
посебним решењем.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи
Одељење за финансије и буџет управе града Смедерева.
Члан 6.
Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих засада на комасационом подручју.
Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном
земљишту и у складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина града
Смедерева.
Члан 8.
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Смедерево
забележиће у катастару непокретности спровођење комасације.
Члан 9.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику града Смедерева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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На основу члана ____ Статута града Смедерева, а у вези са чланом _____
Решења о образовању Комисије за спровођење комасације у у делу катастарске
општине Скобаљ, град Смедерево Скупштина града на седници одржаној дана
_________. године донела је:
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СКОБАЉ, ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије за
спровођење поступка комасације (у даљем тексту: Комисија), секретара Комисије,
чланова поткомисија, стручних радних тела и других лица ангажованих на
обављању административно техничких послова од стране Комисије, приликом
спровођења поступка комасације.
Члан 2.
Председнику и члановима Комисије, секретару Комисије, члановима
поткомисија и стручних радних тела за предузимање одређених радњи у поступку
комасације и другим лицима (службена лица, и др.) ангажованих од стране Комисије
на обављању административно-техничких послова, припада накнада за време
проведено на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и накнада
трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим правилником.
Члан 3.
Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад у
висини од _______ динара, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије,
члановима поткомисија и других тела које именује Комисија припада накнада за рад
у висини од _________ динара.
Члан 4.
Накнада из члана 3. овог правилника утврђује се зависно од времена
проведеног на пословима комасације. За рад који траје мање од осам часова
дневно, а више од четири часа дневно, накнада се умањује за 50 %.
Члан 5.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина града
Смедерева.
Уколико лица из члана 2. овог правилника користе услуге јавног превоза
припада им накнада трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у
јавном саобраћају на територији града Смедерева.
Члан 6.
Исплата накнаде утврђене овим правилником вршиће се по овереним
исплатним листовима Председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика
председника Комисије, на терет трошкова комасационог поступка са предметне
позиције ____________, Буџета града Смедерева.
Члан 7.
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Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у
вези тих послова за лица из члана 2. овог правилника, као и исплатне листе из
члана 6. овог правилника води секретар Комисије.
Обрачун и исплату накнада врши Одељење за буџет и финансије градске
управе Смедерева, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, ______

2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина: Смедерево
Катастарска општина: __________
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ____________ (Број исказа)
Датум:__________
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију Скупштина града Смедерева, саставила је
следећи

З А П И С Н И К
О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРИМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО _______
Привремена примопредаја започета је дана _______ у ______ часова.
ПРИСУТНИ:
1.Учесник комасације:__________________________________________________
2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________
3.Геодетски стручњак: _________________________________________________
Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и
објеката из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО ________.
Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО _____ и то:
Број табле

Привремени
број парцеле

Положај
парцеле у
табли

Површина
2
ха ари м

Вредност

Примедба

Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приморедаја је завршена дана _________ у ____ часова.
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2017. године
Записник су прочитали и потписују:
Учесник комасације:
__________________

Геодетски стручњак:
____________________

Представник комисије:
___________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина Скобаљ
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
___-__-______
Датум:__.__.2017.год
На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и
41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Скобаљ ( Град Смедерево), саставља
следећи:

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ПРВИ ДЕО: ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР
НЕПОКРЕТНОСТИ
К.О
Број листа непокретности: __

Веза са ЛН број: ...................................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

КУЋНИ
БРОЈ

УЛИЦА

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ЈМБГ/МБ

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ
ДЕЛА
ПАРЦЕЛЕ

ПОТЕС ЗВАНО
МЕСТО

ПОВРШИНА
ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ШТА
2

Ha - a - m

ПРАВНИ СТАТУС
ОБИМ
ПОВРШИНА
ОБЈЕКТА
ПРАВА
УДЕЛА
СЛУЖБЕНОСТИ,
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ЗАБЕЛЕЖБЕ
ПАРЦЕЛОМ
2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНИХ У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права и/или евентуалне изјаве других лица на основу
којих се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
К.О.

Веза са Записником УФС број: ...............................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈМБГ/МБ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

УЛИЦА

КУЋНИ
БРОЈ

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

ПОВРШИНА
БРОЈ
ПОТЕС - ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ДЕЛА
ЗВАНО ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛЕ МЕСТО
ШТА
2

Ha - a - m

ОБИМ
ПОВРШИНА
ПРАВА
УДЕЛА
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛОМ

ПРАВНИ СТАТУС
ОБЈЕКТА
СЛУЖБЕНОСТИ,
ЗАБЕЛЕЖБЕ

2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА
О НЕПОКРЕТНОСТИМА
Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности
слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:
1.
............................................................................................................................................................................
.....
2.
............................................................................................................................................................................
.....
3.
............................................................................................................................................................................
.....

У Смедереву __.__.2017.год

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Председник
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33.
На основу члана 32. ставова 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015 и
80/2017) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева “, број 12/2016-пречишћен текст), а уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број
461-02-00027/2017-14 од 04.04.2018. године,
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ДЕЛОВЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА
(ГРАД СМЕДЕРЕВО)
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм комасације за подручје које обухвата делове катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево), (у даљем тексту: Програм).

11. маj 2018. године

Члан 2.
На основу овог Програма донеће се Одлука о начелима
и Одлука о спровођењу комасације у катастарској општини
Осипаоница (Град Смедерево).
Члан 3.
Програм комасације који обухвата делове катастарске
општине Осипаоница (Град Смедерево), израђен од стране
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, саставни
је део ове Одлуке.
Члан 4.
Одлука о доношењу Програма комасације за подручје које обухвата делове катастарске општине Осипаоница
(Град Смедерево) ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-44/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар краља Александра 73,
Београд
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ИНСТИТУТ ЗА
ГЕОДЕЗИЈУ И
ГЕОИНФОРМАТИКУ

www.grf.bg.ac.rs

ИНВЕСТИТОР: ГРАД СМЕДЕРЕВО

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНА ОСИПАОНИЦА
(ГРАД СМЕДЕРЕВО)

СМЕДЕРЕВО, НОВЕМБАР, 2017. године
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ЛЕГЕНДА КЊИГЕ:
КЊИГА је технички извештај о изради Програма комасације дела катастарске
општине Осипаоница, град Смедерево, сагласно уговору закљученом између Града
Смедерева, број 400-8300/2017-03 од 19.10.2017. године и Грађевинског факултета
Београд, Института за геодезију и геоинформатику број 63173/2-17 од 23.10.2017.
године.
Програм комасације дела катастарске општине Осипаоница израђен је у
новембру 2017. године у 3 аналогна примерка и три примерка на CD/DVD.
ИНВЕСТИТОР:
ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА
ИЗРАДИ ПРОГРАМА:

ГРАД СМЕДЕРЕВО
Омладинска 1, 11300 Смедерево
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,
ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ,
БЕОГРАД, Ул. Булевар краља Александра 73/I

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ
ИЗРАДЕ ПРОГРАМА:

_____________________________________
Доц. др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод.

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ
ПРОГРАМА

Доц. др Младен Шошкић, дипл.инж.геод.
Асист. Ненад Вишњевац, мастер. инж. геод.

УПРАВНИК ИНСТИТУТА
ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И
ГЕОИНФОРМАТИКУ

_________________________________
В.Проф. др Олег Одаловић, дипл.инж.геод.

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА

___________________________________
Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.
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САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
1.
1.1.

2.

ОПШТA ДОКУМЕНТАЦИЈА ......................................................................................6
ЛИЦЕНЦЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ...............................................................................................................6

УВОДНА РАЗМАТРАЊА ..........................................................................................8
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1. ОПШТA ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.1. ЛИЦЕНЦЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
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УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ
ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, Београд
Телефон
Телефакс
Жиро рачун
ПИБ:
Матични број:

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
ГЕОИНФОРМАТИКУ
Тел/факс: +381 11 3370 293

(011) 32-18-553
(011) 33-70-223
840-1437666-41
100251144
07006454

www.grf.bg.ac.rs

На основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр.
72/2009, 18/2010 и 65/2013) и уговору закљученом између Града Смедерева, број
400-8300/2017-03 од 19.10.2017. године и Грађевинског факултета Београд,
Института за геодезију и геоинформатику број 63173/2-17 од 23.10.2017. године
доносим:

РЕШЕЊЕ
којим се именује доц. др Рајица Михајловић, дипломирани инжењер геодезије, број
лиценце I реда 01 0118 11, запослен на Грађевинском факултету у Београду, за
одговорног извођача на изради Програма комасације дела катастарске општине
Осипаоница, град Смедерево.
Именовани испуњава услове за одговорног извођача у складу са Законом о
државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 18/2010 и
65/2013), и важећим подзаконским актима.
У Београду, 23.10.2017. гпдине
УПРАВНИК ИНСТИТУТА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ
И ГЕОИНФОРМАТИКУ

Ван.проф. др Олег Одаловић, дипл.инж.геод

ДЕКАН ГАРЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
2.1.

УВОД
Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ који jе израђeн на
основу ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ за део
катастарске Осипаоница, град Смедерево, на основу кога ће се спровести
комасација на Комасационом подручју кога чини део катастарске општине
Осипаоница на површини од 2631 хектара (7391 катастарских парцела). На слици
(Слика 1) приказана је граница комасационог подручја и граница катастарске
општине на основи ортофото плана. Комасационо подручје је дефинисано на бази
следећих критеријума: просечне величине парцела и поседа, квалитета земљишта,
рељефа, потребе крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и
дрвенасто растиње), регулисања водотокова на комасационом подручју, решавање
имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје, да чини јединствено подручје. Комасационо
подручје обухвата целу К.о. Осипаоница без грађевинског реона, дела на коме је
урађена комасација у ранијем периоду и мањих делова са десне стране Велике
Мораве.

Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана
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Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као
и ставу аутора Програма о садржају оваквог документа.
За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка,
просторно планска и техничка документација града Смедерева, као и геодетскокатастарска документација Републичког геодетског завода, дигиталних сервиса
gеоСрбија и KnWeb.
На основу Програма град Смедерево ће донети Одлуку о спровођењу
комасације, образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације,
обезбедити средства за финансирање радова и приступити јавним набавкама и
уговарању радова на реализацији Програма комасације са лиценцираном
геодетском организацијом и пратити реализацију радова.
2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Циљ израде Програма комасације је дефинисање:
 комасационог подручја у оквиру катастарске општине Осипаоница,
 врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова
Комисије за спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих
радова),
 рокова извођења комасационих радова,
 обима и извора средстава за финансирање радова,
 финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације (анализа трошкови/користи – претходна студија оправданости).
2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31.
Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
 потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у
државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је
просечна површина 0.36 хектарa), односно укрупњавања пољопривредних
газдинстава,
 пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем
инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
 крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто
растиње),
 регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање
изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
 решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и
катастра непокретности за комасационо подручје,
 имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева
и других планова и техничке документације,
 унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
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2.4. УТВРЂИВАЊЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
Комасационо подручје је претходно утврђено (Слика 1) на основу следећих
критеријума:
 граница комасационог подручја обухвата део катастарске општине
Осипаоница тако да чини јединствену целину, нарочито узевши у обзир
власничку структуру и потребу укрупњавања како државног земљишта
тако и земљишта приватних власника,
 пољопривредно земљиште је уједначених педолошких карактеристика,
 велике уситњености катастарских парцела,
 исказаних жеља власника пољопривредног земљишта.
2.5.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТАРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКУ
ОПШТИНУ ОСИПАОНИЦА

ЗА ДЕО КО

Укупна
површи
на КО
[ha]

ОСИПАОНИЦА

4190

Површина
комaсационог
подручја
[ha]

2630.9292

Број
парцела
комасацио
ног
подручја

Катастарски премер комасационог подручја за К.о. Осипаоница извршен је
1928 године. Израђен је и дигитални катастарски план (ДКП).
За К.о. Осипаоница устројен је катастар непокретности на основу постојећег
катастра земљишта без његовог претходног ажурирања. Проценат неажурности
катастра непокретности, односно његове усаглашености са фактичким стањем на
терену и садашњег катастра непокретности, на основу искустава са сличним
подручјима у Србији, износи око 20%.
Укупан број листова непокретности на комасационом подручју је 2146 што је
у овом програму усвојено и за број учесника комасације.
У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју
према евиденцији у катастару непокретности (KnWeb).

7391

Просечна
површина
парцела на
комасац.
подручју
[ha]

0.3560

Просечна
површина
поседа на
комасац.
подручју
[ha]

Број
учесника
комасације

1.2260

2146

Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности

У табели (Табела 2) приказани су подаци о парцелама на комасационом
подручју по групама поседа формираних на основу површине (величине) поседа
учесника комасације.
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ГРУПА
ПОСЕДА [ha]
Укупна
површина
парцела у
групи
Број учесника
у групи
поседа
Број парцела
у групи
поседа
Просечна
површина
парцеле у
групи поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

4-6

6-10

>10

226.5637

364.2666

589.0837

712.3563

304.5205

150.3291

283.8093

864

505

424

261

62

20

10

1186

1133

1782

1893

745

225

534

0.1910

0.3215

0.3306

0.3763

0.4088

0.6681

0.5315

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју приказани по групама
формираним на основу површина поседа учесника комасације

У табели (Табела 3) су приказане површине у државном власништву на
комасационом подручју.
Државно власништво
[ha]
Државно земљиште –
Република Србија
УКУПНО

КО Осипаоница
38.7267
38.7267

Табела 3. Површине у државном власништву на комасационом подручју

Подземни и надземни водови су евидентирани и уписани у катастар водова
мада је ажурност евиденције упитна. Приликом пројектовања комасационих радова
мора се водити рачуна и о положају појединих водова како се не би изложили
оштећењу, па се од надлежних јавних предузећа морају преузети подаци о осталим
водовима који нису уписани у катастар водова.
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2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА
2.6.1. Прописи за израду програма
Прописи о комасацији
1.

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08, 41/09, 112/15 и 80/17),

Прописи о државном премеру и катастру
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и
18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење),
Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру
премера непокретности ("Службени гласник РС", број 69/02);
Уредба о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник РС", бр. 15/03 и
18/03);
Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, број 46/99),
Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова
("Службени гласник РС", број 43/10);
Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и
дневнику радова ("Службени гласник РС", број 97/11);
Правилник о премеру и катастру водова ("Службени гласник РС", број 63/10),
Правилника за катастарско класирање и бонитирање земљишта („Службени
гласник Републике Србије“, број 61/12);
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему ("Службени
гласник РС", број 124/12);

Остали прописи

10. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10,93/12 и 89/15),
11. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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),
12. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
13. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13),
14. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 ,
36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16);
15. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10испр. и 14/16);
16. Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80
и 36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05);
17. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13,105/14,
104/16-др. закон и 108/16);
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2.6.2. Расположива документација за израду програма
За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга
документација која се односи на подручје града Смедерева, односно комасационо
подручје и то:
 Просторни план града Смедерева 2010 – 2015 – 2020,
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75,
деоница Београд – Ниш (2003, 2014),
 Генерални урбанистички план Смедерева (2011.),
 Стратешки план локалног економског развоја Града Смедерева (2009.),
 Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Смедерева за
период 2015-2020. (2016.)
 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину,
 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и
локалну инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и
шумско земљиште.
 Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима,
као и друга документација катастра непокретности (КnWeb).
 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.
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3. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
(ППГС) И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75,
ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ
Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или
мањем обиму плански разрађено у Просторном плану Града Смедерева (ППГС) као
и у наведенин стратешким документима. Сходно томе ће се дати само основни и
скраћени прикази из ППГС и стратешких докумената релевантни за комасационо
подручје: постојећег стања, принципи и циљеви просторног развоја, основна планска
решења и основе просторног развоја. Поред ППГС, комасационо подручје је
обухваћено и Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е75, деоница Београд – Ниш. У даљем тексту приказаће се основни и скраћени
приказ битних елемента овог планског документа.
3.1.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА (ППГС)

3.1.1. Приказ и оцена постојећег стања
Административно подручје града Смедерева захвата територију на којој се
налази 27 сеоских или полу-урбаних насеља и градски центар, град Смедерево.
Иако је 1996. године Просторним планом Републике Смедерево класификовано као
регионални центар са 29 других центара истог ранга у Србији и премда Смедерево
по одређеним показатељима има све предиспозиције за такву класификацију,
захваљујући макрополитици на нивоу државе, и недовољним локалним
иницијативама на нивоу локалне самоуправе, Смедерево је знатно заостало у
укупном развоју, што се посебно одразило на његов просторни развој и уређење, са
озбиљним штетама у погледу расположивих ресурса и вредности.
Природна обележја. Простор града Смедерева захвата благо заталасано
низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем североисточном делу
Шумадије. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав. Положај
на обали Дунава, уз знатне површине са малим нагибом чини да рељеф града
Смедерева не представља ограничавајући фактор коришћења простора. Изузетак
су нестабилни терени на дунавској обали и терени са нешто јачом ерозијом.
Најбољи геоморфолошки услови за развој индустрије, пољопривреде и за
насељавање налазе се на алувијалним равнима већих река, на њиховим благим
долинским странама и на теменима површи између речних долина. Подручје
Годоминског поља, као зона пољопривреде и водоснабдевања, угрожено је
загађивањем подземних и површинских вода услед неповољног кретања нивоа
подземних вода и честе инфилтрације отпадних вода. Запажа се изразита
подељеност територије на нижи простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег
тока Коњске реке и виши простор у централном и западном делу подручја.
Издвојено је више предеоних целина: долинско дно Велике Мораве, десна долинска
страна Дунава, долине левих притока Мораве и заравњена развођа између њих.
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Простор Смедерева са својим основним ресурсима и вредностима
представља јединствен комплекс, не само у оквиру својих административних
граница, већ и у ширем регионалном окружењу.
Савремени развојни и демографски процеси довели су до ширења
Смедерева, спајања појединих насеља, а самим тим и нарушавања околног
руралног подручја. Ширење изграђенх подручја подразумева замену природних
(аутономних)
и
пољопривредних (полуаутономних)
екосистема
урбаним
(неаутономним) екосистемима, односно нарушавање градских екосистема. У том
смислу основни циљ у процесу будућег развоја јесте ублажавања конфликтних
ситуација у простору и минимално штетно деловање на природу, уз максимално
очување изворног биодиверзитета кроз првенствено-планску заштиту, чиме ће се и
степен његове неаутономности ублажити.
Пољопривредно земљиште. Смедеревo по пољопривредним ресурсима
спада у богатије градове и општине у Србији, са релативно високим степеном
стабилности обрадивих и укупних пољопривредних површина. У саставу 40.190 ha
пољопривредних површина претежу оранице са 82,9% (33298 ha), потом следе
воћњаци са 5,6% (2256 ha), виногради сa 5.6 % (2267 ha), ливаде сa 4,1% (1667 ha) и
пашњаци са 1,7% (702 ha).
Структура пољопривредних површина по катастарским културама и класама
има следеће карактеристике:
 Најквалитетнијих земљишта, I и II катастарске класе, има 6.609 ha (што
представља 16.4% укупног пољопривредног земљишта). Од тога 5.057
hа (76.5% укупних површина под ораницама) припада ораницама.
 Земљишта III и IV катастарске класе заузимају 22536 ha или 56.1%; то
заједно са површинама под I и II катастарске класе представља око 3/4
укупних пољопривредних површина територије, што је солидна основа
за развој свих видова пољопривредне производње.
 Земљишта слабијих катрастарских класа (V, VI,VII,VIII) заузимају 11.045
ha (27.5%).
Породична
пољопривредна
газдинства
поседују
91,1%
укупних
пољопривредних површина, а преосталих 8,9% је друштвено пољопривредно
земљиште, донедавно у коришћењу пољопривредних предузећа.
На подручју Смедерева делује 9.405 пољопривредних газдинстава која су по
производним капацитетима и оствареним економским резултатима врло мала.
Преко 1/3 (3.109) породичних пољопривредних газдинстава користи до 1 ha
пољопривредних површина, производи претежно за потребе свог домаћинства, а
има и приходе изван пољопривреде. Око 85% газдинстава има посед мањи од 5 ha,
док 15% има посед преко 5 ha, само 15 газдинсатва има посед од 15 до 20 ha и 17
газдинстава има у поседу преко 20 ha земље. Пољопривреда је у највећем броју
домаћинстава још увек само начин живота, а на малом броју газдинстава
пољопривреда је активност коју обављају радно способни чланови остварујући
доходак и укупну репродукцију. Истраживања показују да је врло мали број
домаћинстава са наследником млађим од 30 година и који жели остати на
газдинству и бавити се пољопривредом. Око 10% газдинстава нема члана млађег од
65 година, нити има непољопривредног извора прихода. Занимљиво је да град
Смедерево нема одговарајуће средње школе пољопривредног усмерења, а
садржаји из пољопривреде и руралног простора се готово не уче у осмогодишњим
школама. У посебно тешком положају су породична газдинства која су мала,
углавном препуштена сама себи као и стихији тржишта.
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Рационално управљање земљиштем отежавају бројни чиниоци. То су
наслеђени проблеми уситњености приватног земљишта, стални губитак
пољопривредног земљишта због урбанизације, недефинисано управљање
државним земљиштем, знатни удео необрађеног и запуштеног продуктивног
земљишта. Донедавно државна, а сада предузећа у трансформацији и/или
приватизацији углавном обрађују врло мале површине у односу на оне које су
обрађивали до 1990. године. Највећи број тих предузећа је у стечају и пред
ликвидацијом. У граду не постоји поуздана евиденција о државном пољопривредном
земљишту, те облицима коришћења и располагања (подаци о површини, прегледне
и остале карте). Нема усклађености стања пољопривредног земљишта у стварности
са стањем у катастру.
Шумско земљиште. Рационално коришћење укупних природних потенцијала
подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање оптималног односа
шумских и других екосистема, односно предузимање одговарајућих захвата везаних
за пошумљавање и повећање површине под шумом.
Укупна површина шума и шумских култура на територији Смедерева је
2391,087 ha. Шумовитост је по катастарским општинама прилично неуједначена и
знатно је веће учешће шума у западном делу територије, што се поклапа и са
површинама које имају значајна ограничења за коришћење у пољопривреди.
Распоред шума: 46% поред Велике Мораве, 21% шумадијско побрђе западно
од Луњевца и Суводола и 16,5% западно од Ландола и Петријева.
Степен шумовитости је дакле веома низак (око 5%) и шумовитост је знатно
мања у односу на републику (26%), односно на регион (23%).
Шумама које су у приватном власништву газдује ЈП ''Србијашуме'', а осталим
шумама газдује укупно 5 предузећа.
Преглед површина шума и шумског земљишта у приватном власништву
показује да је структура површина: повољна у смислу обраслости, шибљаци и
голети заузимају малу површину (мање од 2% од укупне површине); неповољна у
смислу узгојних облика - изданачке шуме заузимају највећи део површине (50 60%), а затим долазе високе шуме и културе. Све шуме на територији Смедерева се
могу сврстати у категорију приградских шума.
Ситуација у шумама државне својине је знатно повољнија - највећи је удео
вештачки подигнутих засада и високих шума, а изданачке шуме и шумско земљиште
захватају најмањи део површине.
У постојећим шумама евидентирано је око 16 врста дрвећа, од чега је 13
аутохтоних врста. Најзаступљеније врсте су цер, медунац сладун и багрем - од
тврдих лишћара, и бела топола од меких лишћара.
Саобраћај. По питању развоја саобраћаја Смедерево има бројне повољне
услове готово у свим видовима сабраћаја. У овом простору се укрштају многобројни
саобраћајни правци од значаја за Европу, регион, Републику, и сам град Смедерево.
Најважнија компонента је сучељавање два важна паневропска саобраћајна
коридора - копненог X и водног VII. Та чињеница даје додатни квалитет и омогућава
мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну развојну шансу Смедереву
као регионалном центру Србије.
Квалитет саобраћајница је незадовољавајући: коловози су у лошем стању,
изграђени без потпуног профила, а незадовољавајућа је и опремљеност путева
путним објектима (вертикалном и хоризонталном сигнализацијом), и пратећим
услужним садржајима (саобраћајна и туристичка сигнализација, информациони
пунктови, сервиси). Многе градске саобраћајнице и већина путева који пролазе кроз
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сеоска насеља немају пешачку стазу. Постојећа мрежа локалних путева
незадовољава тренутне потребе за кретањем.
Ипак се намеће закључак да је геостратешки саобраћајни положај Смедерева
изузетно повољан. Смедерево је, захваљујући саобраћајном положају: европски
град, важан републички центар, регионални центар и градски центар.
Воде и водно земљиште. Хидрографски, територија града се може поделити
у два слива:
 Слив реке Дунав(деснообално приобаље реке Дунав са притокама)
 Слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике Мораве
са притокама)
Слив реке Дунав - Град је лоциран у непосредном приобаљу реке Дунав и под
директним је утицајем режима у овом току: изложен је плављењу великим водама,
као и перманентном утицају повишеног нивоа подземних вода у режиму рада ХЕ
''Ђердап''. Дужина приобаља реке Дунав износи око 22km.
У приобаљу реке Дунав, у залеђу изграђених комплексних заштитних система,
егзистирају добра ванредног значаја, витални део насеља, Смедеревска тврђава –
споменик културе изузетног значаја и индустријска зона, као и значајан комплекс
уређеног пољопривредног земљишта у Годоминском пољу са развијеном
хидромелиорационом инфраструктуром која обезбеђује оптималне услове
коришћења.
Слив реке Велике Мораве - Укупна дужина обале реке Велике Мораве на
територији Смедерева је око 35 km.
У приобаљу реке Велике Мораве лоцирана су сеоска насеља и
пољопривредне површине. Приобаље је заштићено насипима.
Неповољан утицај високих подземних вода евидентиран је у приобаљу, у зони
мелиорационе касете Годоминског поља. Посебно се по значају добара издваја
мелиорациона касета Годоминског поља од ушћа Велике Мораве у Дунав до ушћа
новог корита Језаве.
Оријентациона површина укупног водног земљишта и условно речних токова
на територији Смедерева је око 40 km2.
Овакве хидрографске особености подручја града Смедерева, количине вода
које протичу и резерве подземних вода, представљају изванредан ресурс и фактор
развоја.
Заштита животне средине и културних вредности. Квалитет животне
средине у Смедереву представља један од императива њеног будућег развоја, а
нарочито у динамици његове реализације. Смедерево мора напустити досадашњи
концепт приоритетног развоја нискоакумулативних привредних делатности и
генерално (стратешки), мора дати предност еколошкој компоненти, чиме ће пружити
подршку опште прихваћеном принципу одрживог развоја. Тиме ће, када је екологија
у питању, локални органи власти, у условима транзиције и приватизације, бити
спремнији за приближавање европским стандардима, а на тај начин и доступности
фондовима и кредитима за развој.
Имајући у виду тренутно стање квалитета животне средине на подручју
Смедерева, без предузимања одређених мера и инструмената не могу се очекивати
значајнија побољшања и унапређење животнесредине. Индустрија Смедерева је
лоцирана у две велике зоне, које представљају просторе са највећим степеном
угрожености животне средине.
Посматрајући стање животне средине на подручју Смедерева у регионалном
контексту, може се закључити да постоји опасност од погоршавања квалитета
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животне средине. Наиме, у окружењу се налазе београдска агломерација,
петрохемијски комплекс у Панчеву (узводно), Ковин на северу, површински копови,
депоније пепела и термоелектране у костолачком басену, што уз висок степен
саобраћајне развијености и оптерећења у самом Смедереву, указује да се проблему
животне средине мора систематски приступити и у сарадњи са прекограничним
општинама и градовима. Међутим, активности и предузимање мера заштите треба
фокусирати у првом реду на простор и делатности у границама подручја Смедерева.
Сведочанство о историјском наслојавању Смедерева представљају остаци
културне баштине који данас чине реперне тачке његовог културног скелета.
Дунав, са богатим наслеђем дуж тока, ободни појасеви и градско језгро са
очуваним примерима чаршијске градње и урбаним системом – чине две основне
целине (испреплетане другачијим структурама насталим последњих 50 година), од
којих се линеарно пружају правци дуж значајних водених и друмских комуникација
које пролазе кроз овај регион и повезују га са другим регионима.
Евидентирана културна добра која су у процедури за утврђивање
распрострањена на читавој територији града и обухватају различите категорије
културне баштине (од просторно-историјских целина, преко појединачних објеката
до археолошких локалитета).
Поред овога, на подручју Смедерева се налазе и други облици културног
наслеђа - материјалног и духовног карактера, који употпуњују слику о богатству и
вредности ове средине (покретна културна добра, меморијална места, јавни
споменици и сл.). Истовремено, културно-историјско наслеђе Смедерева се не може
посматрати издвојено из целине интегралне културне мапе Србије, па и ширег
региона, те су међусобне везе на овим релацијама од виталног значаја.

3.1.2. Принципи и циљеви просторног развоја
Општи принципи просторног развоја и унапређења општег стања Смедерева
усклађени су са општим принципима развоја и смерницама из планских докумената
вишег нивоа, стратегијама развоја у појединим областима, као и реално
валоризованим вредностима и потенцијалима града. Општи принципи се нарочито
односе на јачање одрживости, идентитета, конкурентности и кохезије, и управљање
просторним развојем града, у циљу унапређења управљања укупним развојем на
регионалном и националном нивоу.
Посебни принципи просторног развоја - одржив развој и коришћење
природних ресурса, оживљавање привреде, активна заштита простора и животне
средине, су посебни принципи на којима је заснована и визија развоја и унапређења
стања Смедерева. Интегрисаност града Смедерева, како у непосредно и
регионално окружење, тако и у развојне програме, токове и активности на
националном нивоу, повећање функционалне и развојне ефикасности и
организованости у привредном, економском, друштвеном и социјалном смислу,
активирање територијалног капитала и стварање одговарајућег амбијента за
инвестициона улагања у различитим сферама, су основа на којој је, сагледавајући
постојеће стање, могућности и ограничења, опредељена визија даљег развоја
општине.
Општи циљеви:
 Рационална организација, уређење и коришћење простора
 Ефикасно, рационално и организовано коришћење природних
антропогених вредности

и
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 Унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника
Посебни циљеви:
 Просторно-функционална интегрисаност
 Уравнотежен територијални развој
 Регионална конкурентност и приступачност
 Повећање функционалне и развојне ефикасности
 Елиминисање или смањивање просторних ограничења за развој
 Усклађивање развојних интереса са општинама у окружењу
 Усклађивање различитих или супротних интереса у простору
 Јачање цивилног сектора и заустављање негативних демографских
трендова
 Унапређена социјална кохезија
 Заштита природе, природних вредности и природних ресурса, заштита
животне средине, природних и културних добара

3.1.3. Основна планска решења
Пољопривредно земљиште. У циљу заштите пољопривредног земљишта, а
у процесу планирања намене земљишта стратешки треба тежити ка одрживости
природних и створених ресурса, пре свега, водећи рачуна о основним
карактеристикама терена, односима власништва, створених и потенцијалних
структура и начина коришћења земљишта.
У вези са наведеним, истичу се поред општих мера и посебне мере заштите
пољопривредног земљишта, које су уско повезане са пољопривредном
производњом, која један од стратешких развојних праваца Града Смедерева. Ово се
посебно односи на, пре свега:
 Одрживо коришћење овог природниог система односно ресурса, што ће са
једне стране створити одрживе и еколошки прихватљиве производе а са
друге стране обезбедити условепроизводње хране са сврхом очувања и
заштите природне средине.
 Чување површина и плодности пољопривредног земљишта поштујући
основна начела одрживог развоја, уређења и управљања над
пољопривредним земљиштем (пољоривредно земљиште од I до IV
катастарске класе може се само у изузетним случајевима предвидети
задруге намене, док маргиналне оранице под VII и VIII катастарском
класом пренаменити у шумско земљиште), повећање величине
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта.
 Повећање способности пољопривредног земљишта за производњу високо
вредне здравствене хране и других пољопривредних производа за домаће
и друга тржишта.
 Укрупњавање пољопривредног земљишта
 Контролисана употреба хемијских средстава
 Формирање система заштите, коришћења и унапређења функције
пољопривредног земљишта (еколошке, природне, културне и привредне)
на нивоу града Смедерева.
 Успостављање организационих, техничко-технолошких, еколошких и
економских услова заштите и коришћења пољопривредног земљишта.
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Неопходно је у наредном планском периоду поступно смањивати, односно
одбацити конвенционалну пољопривредну проиводњу, а уводити и промовисати
еколошку пољопривреду, односно оријентисати се првенствено на производњу
„здраве хране“ – као специфичног српског производа, са циљем системске
промоције на основу географског порекла, начина производње, традиције и
еколошких гаранција. У последње време, све више се наглашава и истиче потреба
за прозводњом органске хране, за коју према тренутном начину коришћења
пољопривредног земљишта, за сада нема услова. Са са интензивнијим
спровођењем наведених мера заштите, и наравно програмском оријентацијом самих
пољопривредних газдинстава али и на нивоу Града, постоје објективне могућности
за зачетак овог вида пољопривредне производње, нарочито у зонама где се
интензивно спроводе мере заштите - зоне заштите водоизворишта.
Шуме и шумско земљиште. Рационално и одрживо коришћење укупних
природних потенцијала подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање
оптималног односа шумских и других екосистема, односно предузимање
одговарајућих захвата везаних за пошумљавање и повећање површине под
шумама.
Заштита и стабилност шумског екосистема неопходна је ради остваривања
свих функција шума, односно позитивних утицаја на животну средину:
 заштитне (заштита земљишта, заштита и унапређење режима вода,
заштита пољопривредних култура, заштита климе, заштита од имисионих
дејстава, заштита насеља, заштита саобраћајница, заштита делова
природе )
 хигијенско-здравствене,
 туристичко-рекреативне (Луњевачка шума, Шалиначки луг)
 научно-истраживачке,
 привредне (продукција дрвета,дивљачи,и др. шумских производа у складу
са производним могућностима станишта)
 одбрамбене.
Мере заштите и унапређења шумског екосистема односе се на повећање
степена шумовитости и мелиорација постојећих девастираних шума, како би се
успоставио релативно оптималан однос шумских и других екосистема и планско
организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма на деловима
територије који су у функцији одрживог коришћења овог природног биолошког
ресурса.
Према РПП административног подручја Београда (у оквиру кога су
обухваћени и поједини предели са територије Смедерево, предвиђена је примена
одређених мера за негу и уређење предела. Овај модел је применљив за
Смедерево и има за циљ постизање одрживог коришћења природних ресурса и
вредности као и разноврсности, јединствености и визуелног квалитета природе. У
том смислу неоходно је унапређење, валоризација и заштита слике предела
односно пејсажа према Европској Конвенцији заштите пејсажа. Ове мере могу да се
спроведу израдом генералног плана предела за обалу Дунава код Смедерева.
Такође према РПП за заштиту и негу предела Смедерево примениће се комбинација
2 мере:
Успостављање система зелених коридора око Дунава и подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-75. При томе биолошке везе између
заштићених површина не морају да чине затворен линијски систем већ могу да се
састоје од различитих животних простора или предеоних елемената сходно датим
еколошким захтевима.
20

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 175 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО

Ограничавање интензитета коришћења (екстензификација) вештачких
ђубрива и пестицида и плодоред.
Једна од мера уређења предела треба да буде и очување постојећег шумског
комплекса према важећим прописаним мерама газдовања шумама. Ту не сме да се
занемари чињеница да су контролисане сече шума такође вид неге и унапређења
природних предела, а не експлоатација природног ресурса. Овакве мере се
примењују искључиво у циљу унапређења предела а не ширења индустријских и
других делатности које угрожавају укупан предео.
Воде и водно земљиште. Основни принципи заштите водног земљишта и
водних површина, који се морају поштовати при уређењу простора и изградњи
објеката на водном земљишту су:
1) Неприкосновеност заштитних објеката
Заштитни објекти са обостраним заштитним појасом су неприкосновени - није
дозвољена изградња било каквих објеката на њима, а неизбежно укрштање
инфраструктуре је могуће само под условом очувања пројектоване стабилности и
функционалности.
У самом кориту за велику воду могу се градити регулациони објекти у склопу
уређења водотока.
Тип регулационих објеката и њихов карактер у директној је зависности од
садржаја у приобаљу-ови објекти се граде првенствено у циљу заштите приобаља
од штетног утицаја вода (ерозије обала или изливања).
2) Оптимално коришћење водног земљишта
Компатибилност урбаних и привредних садржаја у небрањеној зони са
заштитном функцијом је један од императива при избору техничких решења
заштите, обзиром на велике појасеве водног земљишта који се могу и морају
рационално искористити:
1. Простори на којима су планирани капитални водопривредни објекти у
области заштите од вода, заштите и коришћења вода су неприкосновени: Није
дозвољена изградња трајних објеката
2. На делу корита за велику воду између обале основног корита и ножице
заштитног насипа дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде који
својим габаритима и диспозицијом не ремете протицајни профил и не угрожавају
стабилност регулационих грађевина (обалоутврде, насипи...).
3. Намена објеката је кључна: могу се градити објекти без делатности које
угрожавају квалитет вода. Претоварна места за опасне мере се могу формирати под
посебним рестриктивним мерама.
4. Превођење инфраструктуре преко корита је, ако је неизбежно, могуће само
под условом очувања пројектоване стабилности и функционалности.
Генерално, поступак утврђивања могућности изградње објеката на овом делу
водног земљишта је дефинисан прописаном процедуром прибављања
водопривредних услова за пројектовање, водопривредне сахгласности и
водопривредне дозволе. Неминовно је усклађивање надлежности и хронологије
прибављања других аката како би се остварила компатибилност интереса: заштита
водног режима, заштита животне средине, урбанистички акти и др.
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Саобраћај. Саобраћајни системи поред своје изразите развојне функције у
простору изазивају и бројне конфликте и ограничења која се морају пре свега
инструментима планирања компензовати, ублажавати или спречавати. Посебно
негативни ефекте путеви имају на заузимање квалитетног пољопривредног
земљишта,
угрожавања
површинских
и
поземних
вода,
изазивање
евидентногконфликта са функцијом рада и становања и др. Нешто смањене
негативне ефекте на природне и вештачке системе у простору имају коридори
железничких пруга.
Када је путни и железнички саобраћај у питању, у циљу заштите и уређења
простора треба испоштовати следећа правила:
 Нове и реконстрисане трасе путева водити по могућности већ
постојећим некатегорисаним путевима или по мање плодном
пољопривредном земљишту, ван заштитних појасева река и заштитних
појасева водних ресурса.
 Постојеће јавне путне правце у слободном профилу приоритетно
одржавати по питању одводње површинских вода и осигурања пуног
коловозног профила без ударних рупа и оштећења хабајућег слоја, како
би се осигурала законска брзина и потребна безбедност у саобраћају.
 Сва укрштања јавних путева међусобно осигурати раскрсницама са
прописаном прегледношћу и осталим мерама безбедности. Укрштања
магистралних и регионалних путева предвидети петљом, док остала са
раскрсницама у нивоу.
 Укрштања пруге и путева осигурати са следећим стандардом: са
магистралним и регионалним путевима обавезно денивелисано, а
локалним
и
некатегорисаним
са
аутоматским
путним
прелазима.(браници, полубраници)
 Профил магистралних и регионалних путева у насељеним местима
треба да има елементе градског уличног профила са потребном
саобраћајном сигнализацијом, са денивелисаним коловозом у односу
на обавезну пешачку обострану стазу, са канализационим системом
површинске одводње, зеленим појасом и по могућношћу са
бициклистичком стазом. У профилу пута ширем од 20m обавезно
изградити и сервисне путеве и на повољним местима у ритму од мин.
200m прикључивати их на јавни пут. У центрима насеља по потреби
предвидети семафоре, и друга решења у циљу заштите основних
фукција центра села.
 Релевантним законским документом и акцијом на општинском нивоу у
будућности спречити даљње ширење насеља уз путеве, а евентуалну
изградњу уз коридор пута усмеравати управно на трасу пута.
 По правилу бензинске станице на отвореним деоницама пута градити
на раздаљини од 20- 25km, у насељеним местима на почетку и крају
грађевинског земљишта, у граду избегавати локације на главним
градским саобраћајницама, а настојати да свако насеље у општини има
једну бензинску станицу.
 У циљу заштите путних и других саобраћајних коридора потребно је
осигурати инструменте за доследније спровођење законске регулативе
која дефинише услове коришћења заштитних појасева.
 Осигурати планским мерама брже кретање градским саобраћаницама,
безбедније кретање пешака и бициклиста, смањити кретање
аутомобилима у корист јавног превоза, изместити сва транзитна
22

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 177 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО

кретања на локацију северозападно од града, постићи већи степен
модалности аутобуске и железничке станице.
3.2.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75, ДЕОНИЦА БЕОГРАД-НИШ

Катастарска општина Осипаоница је у потпуности обухваћена просторним
планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш. Дат
је приказ основних циљева и задатака просторног плана, могућности и циљеви
коришћења пољопривредног земљишта као и мере побољшања и заштите
производног потенцијала земљишта

3.2.1. Основни циљеви и задаци Просторног плана
Основни циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења подручја Просторног
плана су:
 обезбеђење просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и
функционисање магистралних инфраструктурних система у коридору;
 утврђивање оптималног размештаја активности, физичких структура и
становништва на подручју Просторног плана, уз уважавање економских,
техничко-технолошких,
еколошких,
социјалних
и
просторнофункционалних критеријума; и
 обезбеђење услова за боље функционисање постојећих производних
погона, насеља и магистралних саобраћајних објеката који се налазе у
инфраструктурном коридору, укључујући и њихово евентуално
измештање
Основни задаци су да се планским решењима и смерницама за примену
Просторног плана обезбеде:
 саобраћајна (физичка), економска и социјална интеграција појединих
регионалних целина у Републици, као и Републике са суседним земљама;
 вредновање ефеката циљног и транзитног саобраћаја на развој локалних
заједница (градова и општина);
 вредновање ефеката инфраструктурног коридора на поједине делатности
(пољопривреду, индустрију, туризам и др.);
 ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата
између аутопута (коридора) и непосредног окружења;
 усклађивање и утврђивање траса саобраћајне и других магистралних
инфраструктурних система, утврђивање положаја и услова изградње и
уређења чворишта укрштања појединих траса, ради укључивања у
европски транспортни систем;
 утврђивање планских елемената и критеријума за доношење
инвестиционих одлука и избор локација за нове привредне објекте;
 интеграцију
или
синхронизацију
функционисања
основних
инфраструктурних коридора, пре свега аутопута Е-75 с регионалном и
локалном путном мрежом на подручју Просторног плана и у окружењу,
ради:
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o интеграције и веће улоге аутопута Е-75 у побољшању саобраћаја у
окружењу, а преко тога и утицаја на привредни и социјални развој
подручја; и
o алтернације и повећања улоге регионалне и локалне мреже путева
за месни и међумесни саобраћај, с циљем избегавања оптерећења
Е-75; и
оквир за израду нових и ревизију постојећих просторних и урбанистичких
планова на подручју Просторног плана, као и за израду и доношење
других планова, програма и техничке документације.

3.2.2. Могућности и циљеви коришћења пољопривредног и шумског
земљишта

су:

Основни циљеви коришћења и заштите пољопривредног и шумског земљишта


усклађивање коришћења
вредностима;

земљишта

са

природним

и

створеним



побољшање бонитетних својстава расположивог земљишта, на рачун
земљишта које се искључује из примарне производње; и



очување земљишних површина за потребе будућег развоја, а у првом
реду спречавање нерационалног коришћења земљишта, које подстиче
његову деградацију и уништавање.

Промене у структури коришћења земљишта у коридору, односе се на површине
око Велике и Јужне Мораве које су под ливадама, њивама и другим културама у
влажним равнима. Из пољопривредне производње искључују се земљишта у
заштитним појасима инфраструктурних коридора, а за потребе подизања шумског
заштитног појаса и пратећих садржаја аутопута.

3.2.3. Мере побољшања и заштите производног потенцијала земљишта
На основу оцене продуктивности земљишта и услова за развој пољопривреде у
оквиру пољопривредне макрорејонизације утврђене Просторним планом Републике
Србије, приоритети побољшања и заштите производног потенцијала земљишта су:


обнављање и интензивирање пољопривредне производње у котлинама –
у првом реду, активирање подручја која имају традицију у производњи
појединих врста поврћа, као и засада воћа;



промена структуре усева – повећање учешћа повртног, индустријског и
крмног биља на рачун житарица;



боље коришћење потенцијала ливада и пашњака – за успостављање
оптималног односа између биљне и сточарске производње; и
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спречавање ерозије, као фактора угрожавања и уништавања земљишта.

Опремањем и уређењем Инфраструктурног коридора умањиће се
пољопривредне површине, те је неопходно изналажење нових модалитета у
организацији примарне пољопривредне производње у три основне просторне целине:
алувијалној равни Велике и Јужне Мораве, котлинском делу и планинском побрђу.
За реализацију планских задатака на интензивирању коришћења постојећих и
потенцијалних површина пољопривредног и шумског земљишта примениће се следеће
мере:


наводњавање земљишта у котлинама, која према педолошким
карактеристикама имају потенцијал за интензивнију пољопривредну
производњу; с тим да се систем за наводњавање планира и пројектује
обједињено за подручја свих општина у Инфраструктурном коридору, док
се извођење и експлоатација могу одвијати фазно или парцијално за
подручја (или делове подручја) појединих општина;



санирање појава јаке и ексцесивне ерозије и спречавање појава клизишта
на простору клисурастих долина саставница и притока Велике Мораве
(Јасеница, Лепеница, Белица, Ресава, Раваница и Црница и др.), Јужне
Мораве (Нишава и др.) и Западне Мораве (Јасика) применом
антиерозивних мера: мелиорацијом ливада и пашњака и враћањем
деградираног земљишта природној намени; пошумљавањем и подизањем
ваншумског зеленила; затрављивањем ораница на брежуљкастим и
брдовитим теренима, посебно земљишта из пете и слабијих катастарских
класа; и



очување мреже атарских путева обезбеђењем алтернативних праваца
дуж аутопута и железничке пруге и рационалним бројем укрштања са
овим инфраструктурним системима; комасацијом дела пољопривредних
површина које ће се утврдити основама заштите, коришћења и уређења
земљишта за обухваћене општине.

Друга група мера односи се на организовање виших нивоа прераде и финалне
производње,
као
и
активнији
маркетиншки
приступ
у
пласману
пољопривредних/прехрамбених производа, како би се искористили новостворени
услови побољшаног положаја према тржишту. На значају ће добити следеће
активности:


боље коришћење постојећих прерађивачких капацитета и укључивање
ширег простора у њихову сировинску основу;



побољшање организације откупа пољопривредних производа; и



пласман производа у оквиру предвиђених услужних, сервисних и
туристичких садржаја.

У односу на постојећу праксу да је већина газдинстава на подручју Просторног
плана оријентисана на задовољење сопствених потреба, стратешко опредељење ка
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вишим нивоима прераде и финализације пољопривредне производње налаже да се
пољопривреда овог подручја усмерава као сировинска база за прехрамбену
индустрију. У томе ће значајну улогу имати боље организовање откупне мреже, са
нагласком на чвршћој повезаности између пољопривредних газдинстава, предузећа
која се баве откупом, предузећа за прераду и трговинских предузећа.
Други правац у подстицању тржишних услова привређивања је оснивање малих
фабрика у сеоским домаћинствима, од стране већих предузећа прехрамбене
индустрије, које ће уједно бити и гарант квалитета производа, а пласман обезбедити у
оквиру предвиђених пратећих туристичких, услужних и других садржаја. За
реализовање ових активности неопходне су мере аграрне политике, пре свега у
погледу паритета пољопривредних производа, упоредо са мерама којима се утиче на
рационалније коришћење укупног пољопривредног потенцијала подручја.
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4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И
АНТРОПОГЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА
4.1.

ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА

1. Хидролошке1 и хидрографске2 карактеристике

На слици (Слика 2) приказани су постојећи водотоци на комасационом
подручју и непосредној околини. Територија Смедерева је хидрографски
оријентисана је на два слива: слив реке Дунав (деснообално приобаље реке Дунав
са притокама) и слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике
Мораве са притокама). Комасационо подручје се делом граничи са реком Велика
Морава, а налази се у близини Дунава и ушћа Велике Мораве у Дунав.
Укупна дужина обале реке Велике Мораве износи на територији града
Смедерева око 35 km, крај које је лоциран већи број сеоских насеља и
пољопривредних површина. Будући да је комасационо подручје у непосредном
приобаљу Велике Мораве изражен је неповољан утицај високих подземних вода које
су у директној зависности од водотока.
По својим физичко-хемијским карактеристикама воде Велике Мораве
сврставају се у IIа категорију водотока, у које спадају воде погодне за купање,
рекреацију, спортове на води, за гајење мање племенитих риба рода Ciprinida,
односно воде које се, уз нормалне методе обраде (коагулација, филтрација и
дезинфекција), могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће (pH 6,88,5, суви остатак 1.000 mg/l, суспендоване метерије 30 mg/l, БПК5 4 mg/l,
бр.кол.клица 6.000 у 100 ml).
Аспекти коришћења су: наутика, рибарство, експлоатација речних наноса као
грађевинског материјала, водоснабдевање, наводњавање.

1

Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине,
кондензација, понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи,
утицај воде на речне токове и обрнуто и режим вода на земљи
2
Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика
приобалних подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и
економски развој, безбедност и одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине
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Слика 2. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју

Потенцијал Дунава и Велике Мораве је недовољно искоришћен, а загађеност
њихових вода је велика. И подземне воде су такође изложене великом загађењу,
услед загађености Велике Мораве и Дунава од којих се подземни водотоци највише
хране. Највиши водостаји подземних вода су у пролеће и почетком лета и углавном
прате промене водостаја Дунава и Велике Мораве. Минимални водостаји су у лето и
јесен. Од октобра до пролећа ниво подземних вода је у сталном порасту. У јануару
се може јавити секундарни минимум услед појаве снежног покривача и замрзавања
површинског слоја земљишта. У локалитетима територије града који су даље од
Велике Мораве и Дунава, издан у лето и јесен пресушује. Амплитуде годишњих
водостаја крећу се од 2 до 5 m. Подземне воде се често изливају и плаве околно
плодно земљиште. Режим подземних вода је у директној зависности од нивоа
Дунава и Велике Мораве.
Извори нису тако бројни. Дубина артешких бунара креће се од 46 m до 333,3
m. Неки од ових извора служе за локално снабдевање становништва водом, тако да
поред сопствених бунара унутрашњи део територије проблем водоснабдевања
решава независно од градских и других великих система. Већина потока на
територији града спада у групу бујичних токова. Огромне количине наноса које ови
потоци носе угрожавају насеља и плодна поља. Због тога су изграђене ретензије на
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бујичним токовима за заустављање поплавних таласа и таложење сувишног наноса,
као заштита од појачане ерозије. Воде се данас користе за водоснабдевање
становништва и индустрије, наводњавање и пловидбу. Већина насеља користи
подземне воде, ређе каптиране изворе.
2. Педолошке карактеристике
На слици (Слика 3) (исечак педолошке карте размере 1:50000 која је тренутно
најпоузданији основ за педолошки приказ земљишта у Србији) приказана је
педолошка карта земљишта на комасационом подручју.

Слика 3. Педолошка карта земљишта комасационог подручја

3. Климатске карактеристике3
Основне климатске особине града Смедерева одређене су његовим
географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном
континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски
утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност
Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и
Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе.
3

Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,
влажност ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине
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Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта
људских активности може бити неповољно. Овај рејон се такође одликује и највећом
честином и јачином кошаве у Србији, што са аспекта коришћења енергије ветра
може бити веома значајно. Отвореност Панонске низије погодује појави честих
ветрова, нарочито зими. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар.
Ипак, у Смедереву преовлађују тишине, те је у случају организованијег
искоришћавања ветра неопходно акумулирање енергије.
Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде.
Временски период када су средње дневне температуре више од 10ºС износи у
просеку 205 дана. То омогућава повољнеуслове за дуг вегетациони период за многе
културе. Безмразни период износи 206 дана, што је повољно за успешно гајење
житарица и воћа. Речни токови, нарочито великих река Дунава и Велике Мораве, на
подручју града знатно мењају континентални климатски режим. Јануар је
најхладнији месец у години и уједно једини месец са негативном средњом месечном
температуром. Јул је најтоплији месец у години. У зимским месецима се бележе
знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег
(август 23,80ºС) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС много
већа од средњег годишњег колебања које износи 20,80ºС. Температура у августу се
може попети до 39ºС, а у јануару се може спустити и до - 25,50ºС. Разлика између
апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,50ºС. Велики
температурни распони између појединих дана и месеци могу негативно да утичу на
биљни свет, здравље становништва, физичко напрезање материјала, итд. Летњих
дана (дани са максималном температуром од 25ºС и више степени) у просеку има
више од 90 годишње (у периоду од марта до октобра), а мразних (дани са
минималном температуром нижом од 0ºС) има 73 дана годишње (у периоду
септембар-април). Јаки мразеви се јављају само неколико дана у години што
представља повољну карактеристику. Међутим, ниске температуре се могу јавити у
данима без снега што може бити веома штетно по биљне културе, те је стога
неопходно предузимати одговарајуће агро-техничке мере заштите.
Најкишовитије годишње доба је лето (просечно се излучи од 28,7% до 30,1%
падавина). Највише падавина се излучује у јуну, а минимално у фебруару. Највећу
количину падавина у току године прими кишомерна станица Удовице (736 mm), а
најмању Сараорци (645 mm). Снежни покривач се задржава око 22 дана, најдуже
током јануара и децембра. Ово је релативно кратак период задржавања снежног
покривача и он не може бити ефикасна заштита појединих култура током зиме.
Децембар и новембар се одликују највећим бројем дана са маглом. Распоред
падавина је релативно добар са аспекта вегетационог периода. Апсолутни
максимум киша се јавља током лета и почетком јесени, што представља
неповољност са аспекта пољопривреде јер овакве падавине могу механички
оштетити биљке, а утичу и на промене водостаја. Због тога су иригациони системи,
који би одводњавали сувишну воду у условима повећаних падавина односно
обезбеђивали довољно воде у сушним периодима, најбоље решење. Лета су
сунчана и топла тако да се ово подручје одликује карактеристикама повољним за
развој туризма, посебно за рекреацију, одмор и спортове на води. Ограничење у том
смислу једино представља загађеност вода речних токова о чему треба посебно
водити рачуна.
4. Конфигурација терена
Комасационо подручје се налази јужно од града Смедерева и обухвата већи
део катастарске општине Осипаоница (без грађевинског реона, дела не коме је
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урађена комасација у ранијем периоду и земљишта које се налази са десне стране
Велике Мораве). Ради се о прилично равном терену уједначених геоморфолошких
карактеристика. Надморска висина терена се креће од око 77 до 79 метара
надморске висине. На слици (Слика 4) је приказан део топографке карте размере
1:25000 на којoј се могу уочити карактеристике рељефа на комасационом подручју.

Слика 4. Приказ комасационог подручја на основи топографске карте размере 1:25000

4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА
Према попису из 2011. године на подручју рада Смедерева живи укупно
107528 становника, што је незнатно мање у односу на 2002. годину. Просечна
густина насељености општине износи 35 ст/км2.
Анализа кретања становништва града у целини, градског подручја Смедерева
и сеоских насеља указује на негативан тренд кретања становништва у сеоским
насељима и изразиту депопулацију. Апсолутни пораст становништва бележе
насеља у периурбаном прстену – приградска насеља која по броју становника и
евидентним трансформацијама у простору имају карактер урбано-руралног
континуума, али ипак сеоска насеља по осталим карактеристикама (ниво комуналне
опремљености, екстензивна аграрна делатност,...).
У табели (Табела 4) приказан је преглед броја становника са стањем у 1991.,
2002. и 2011. години.
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Општина /
Катастарска
општина

Број
становника
1991.
године

Број
становника
2002.
године

Број
становника
2011.
године

Број
домаћинстава
2011. године

Град Смедерево
Осипаоница

110768
4702

109809
4071

107528
3390

35729
1107

Табела 4. Преглед броја становника и домаћинстава насеља обухваћених комасацијом са
стањем 1991., 2002. и 2011.

4.3. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
На подручју града Смедерева, у претходном периоду изведени су радови на
комасацији у 4 катастарске општине на укупној површини од 7638 хектара и то:
Осипаоница – 714 ха, Липе – 2737 ха, Сараорце – 1487 и Лугавчина – 2700 хектара.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју града Смедерева су:
 укупан број парцела пре комасације – 21901,
 просечна величина парцеле пре комасације – 0.35 хектара,
 учешће површина под каналима пре комасације – 150 ха
 учешће површина под путевима пре комасације – 214 ха
 укупан број парцела после комасације – 7331 (смањење од око 3 пута),
 учешће површина под каналима после комасације – 276 ха
 учешће површина под путевима после комасације – 319 ха
 просечна величина парцеле после комасације – 1.05 хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним површинама спадају и:
 крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
 смањење броја, дужине и ширине међа, разора и увратина, као и
повећање приноса по том основу,
 повећање степена коришћења пољопривредне механизације,
 стварање могућности за изградњу заливних система.
Пољопривредне табле на комасационом подручју су добиле правилан облик,
а самим тим и парцеле што је омогућило рационалније коришћење механизације.
Укупан број парцела на планираном комасационом подручју делa катастарске
општине Осипаоница износи 7391 са просечном површином од око 0.36 ha, што
сигурно не обезбеђује лакшу и рентабилнију примену савремене пољопривредне
механизације и савремених агротехничких мера.
Пољопривредне табле на планираном комасационом подручју су неправилног
облика са променљивим ширинама и дужинама без икаквог реда, настале стихијски
у дугом временском периоду у прошлости, што умногоме отежава обраду земљишта
на ефикасан начин.
Укупна дужина пољских путева на комасационом подручју према фактичком
стању је око 165 km (Слика 5), са просечном ширином од око 4 m. Већина пољских
путеви има земљани коловозни застор који је у време кишних дана у веома лошем
стању, док је мањи број насут.
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Слика 5. Приказ пољских путева на комасационом подручју

Просечна површина пољопривредног земљишта по домаћинству је 1.23ha, а
просечан број парцела којима располаже једно домаћинство износи 3.4. Када се
кроз поступак утврђивања фактичког стања утврди тачан број учесника комасације,
треба очекивати да ће се број стварних учесника смањити, а сходно томе повећаће
се просечан број парцела по домаћинству, па тиме и потенцијал комасације за
укрупњавање поседа.
У табели (Табела 5) приказан је преглед површина по катастарским културама
на комасационом подручју према стању у катастру непокретности.
Може се уочити да је на комасационом подручју најзаступљенија култура
њива са 2055ha што представља око 78%.
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КАТАСТАРСКЕ
КУЛТУРЕ
ЊИВА
ВРТ
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ШУМА
ТРСТИК - МОЧВАРА
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ ПОД
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
НАСИП
КАНАЛ
УКУПНО

ДЕО K.O.
ОСИПАОНИЦА
[ha]
2054.8837
2.1484
59.9809
1.9120
101.1486
17.0075
167.8939
3.9302
45.4885
147.1138
27.288
2.1337
2630.9292

Табела 5. Преглед површина катастарских култура на комасационом подручју

4.4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
У табели (Табела 6) приказан је преглед површина под катастарском културом
шума на комасационом подручју, према евиденцији у катастру непокретности и
према фактичком стању (на терену). Поред површина под шумом на комасационом
подручју постоји ваншумско зеленило, односно запарложени воћњаци, усамљено
дрвеће, жбунови, шикаре и обрасле међе.

УКУПНО ЗА
КОМАСАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

Површине под шумом
према евиденцији у
катастру непокретности
[ha]

Површине под шумом и
ваншумским зеленилом
заједно са шикарама према
фактичком стању
[ha]

167.8939

257.2700

Табела 6. Приказ површина под шумом и ваншумским зеленилом на комасационом подручју

Упоређењем површина под шумама у фактиком стању са стањем у катастру
непокретности може се уочити да су површине под шумама веће у фактичком стању
него према стању у катастру непокретности.
Шумама газдује ЈП "Србијашуме", преко свог организационог дела - "Шумска
управа Смедерево".
Ниво разраде у овом програму комасације не омогућује детаљније анализе и
евидентирање основних намена и састојинских целина, газдинских класа и других
карактеристика неопходних за детаљно пројектовање и обликовање нових шумских
парцела.
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Шикаре и дрвенасто-жбунасто растиње
Међутим, посебна карактеристика комасационог подручја је и обраслост међа
у дужини од око 389133 метара, са површинама око 77.8ha. У табели (Табела 7)
приказане су дужине и површине обраслих међа. На слици (Слика 6) је приказан су
шуме и део обраслих међа и шикара са жбунастим и дрвенастим растињем.
ОБРАСЛЕ МЕЂЕ

КОМАСАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

Дужина (m)

389133

Површина (ha)

77.8

Табела 7. Приказ дужина и површина под обраслим међама

У табели (Табела 8) дата је класификација дрвенасто-жбунастог растиња на основу
које је потребно утврдити њихово стање на комасационом подручју у поступку
извођења радова на комасацији
Врста растиња
Ситно жбунасто
Средње жбунасто
Крупно жбунасто
Ниско шибље (шуме, шикаре)
Ситна шума
Средња шума
Крупна шума

Пречник стабла, cm
мање од 3
3-8
8-12
12-15
16-23
24-32
Више од 32

Висина стабла, m
Мање од 3
3-5
5-6
6 и више
-

Табела 8. Класификација дрвенасто-жбунастог растиња по пречнику и висини стабла
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Слика 6. Приказ површина под шумама и ваншумским зеленилом

4.5. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
а) Саобраћајна инфраструктура
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС.
Комасационо подручје се налази у непосредној близини града Смедерева тe
је саобраћајно везано за њега. Кроз комасационо подручје пролази Државни пут
другог реда Р214а, који преко моста на Дунаву иде према Пожаревцу. Ивицом
насеља Осипаоница пролази и државни пут другог реда Р214 али не пролази кроз
само комасационо подручје. Комасационо подручје се налази у непосредној близини
Аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш и петље „Пожаревац“.
У табели (Табела 9) су наведене деонице категорисаних путева које пролазе
кроз комасационо подручје а на слици (Слика 7) приказане су њихове трасе.

Ознака
Р 214а

Деоница
Од пута Р 214 – Осипаоница - Пожаревац

Дужина у
комасационом
подручју
км
7.5km

Табела 9. Државни путеви на комасационом подручју
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Слика 7. Приказ саобраћајне мреже на комасационом подручју

Кроз комасационо подручје пролазе и регионална железничка пруга Мала
Крсна – Пожаревац – Бор, док у непосредној близини комасационог подручја,
тачније ивицом насеља Осипаоница, пролази магистрална железничка пруга Е 85.
У табели (Табела 10) су наведене деонице железничких пруга које пролазе
кроз комасационо подручје а на слици (Слика 7) приказане су њихове трасе.

Ознака
Р. пруга

Деоница
Мала Крсна – Пожаревац

Дужина у
комасационом
подручју
км
6.8km

Табела 10. Железничке пруге на комасационом подручју
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б) Водопривредни објекти
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС која
подразумева и водопривредне објекте.
Слив реке реке Велика Морава је угрожен директно отпадним водама
железаре, које се без предходног третмана упуштају кроз такозвани Црвени канал,
односно измењени ток реке Раље и Језаве, у отворен водоток ВеликеМораве,
узводно од изворишта „Шалинац“.
Водопривредна инфраструктура приобаља реке Велике Мораве обухвата
систем заштитних објекатаи насипа са обалоутврдом и валобранима у укупној
дужини од око 9.000 m (левообални насип),обалоутврдом у дужини 1.400 m и
левообалног насипа новог тока Језаве - Црвени канал у дужини од8.000 m.
Најугроженија је зона новог тока реке Језаве услед континуираног засипања корита
и самим тим смањења протицајног профила.
Села моравског потеза, у које спада и Осипаоница, немају решен систем
водоснабдевања, већ користе индивидуалне бунаре. Квалитет ове непрерађене
воде је веома лош. Истовремено, ова бунарска вода је подложна различитим
утицајима и загађењу
Смедерево има једно од највећих и најквалитетнијих изворишта подземних
вода у Србији - извориште ''Шалинац''. Истражени капацитет изворишта је 1000 l/s и
Водопривредном основом Републике Србије је дефинисано као регионално
извориште, које се може користити и за делимично снабдевање суседних градова.
Седамдестетих година се приступило истражним радовима у зони Шалиначког
поља, у циљу отварања новог градског изворишта капацитета 1000 l/s. Тренутно је у
експлоатацији седам бунара просечне дубине од 48-65 m , капацитета 380 l/s, чија
друга зона санитарне заштите (сумарни радијус дејства групе бунара) обухвата око
103 ha у зони Шалиначког поља, a процењује се да ће у завршној фази она износити
око 180 ha. У постпланском периоду је реализовано још три бунара на овој локацији,
из планиране прве фазе проширења иворишта.
Формирање новог изворишта "Шалинац" са дефинисаном динамиком његовог
развоја, као следећи приоритетни проблем наметнуо је решавање проблема
недовољних капацитета постојећег постројења за прераду сирове воде. Постојеће
постројење прераде се препоручује за проширење и доградњу, обзиром на
расположиву инфраструктуру која је заступљена на овој локацији (већ изграђени
објекти, инсталацијаи опрема, добре саобраћајне везе олакшавају могућност
рационалне доградње).
У протеклом периоду је посебна пажња посвећена решавању једног од
најзначајнијих проблема из области водоснабдевања града Смедерева – дугорочног
планирања развоја и градње дистрибутивне мреже града. У том смислу приступило
се реализацији техничке документације чији је предмет генерална концепција
развоја система за водоснабдевање града
Каналисање отпадних фекалних, атмосферских и индустријских вода је
решено једино у градском центру, и то не у потпуности. Остала насеља у
административном подручју Смедерева немају изграђен систем каналисања и
уопште дефинисан третман одвођења отпадних вода, већ је то решено изградњом
индивидуалних септичких јама које се периодично празне, а отпадне воде се
упуштају у најближи реципијент, без икаквог пречишћавања.
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Покренуте су активности на изградњи градског Постројења за пречишћавање
отпадних вода на локацији која је опредељена свим досадашњим стратешким
планским документима – у Индустријској зони. До сада је усвојен план детаљне
регулације који дефинише локацију / парцелу за изградњу постројења, прибављено
је земљиште у корисништво Града Смедерева и реализоване прве пројектне
активности (Генерални пројекат, избор технологије). За наставак активности на
изградњи неопходно је обезбеђивање финансијске подршке пројекту, пре свега
подршка државе, кроз различите инвестиционе програме, као и подршка иностраних
фондова.
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5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)
Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата
у Просторном плану као и законским и другим документима наведеним у овом
програму.
Посебно се наглашава да су многа решења у планским и другим документима
уопштена и не могу бити директна основа за детаљну разраду. То је иначе
карактеристика просторних планова општина и градова у Србији. Нарочито
недостају квалитетна решења за рурална подручја.
Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у
Просторном плану града Смедерева, овим програмом комасације ће се створити
предуслови за:
 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно
газдинстава,
 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање
пољопривредног земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног
рада код обраде земљишта и убирања летине,
 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом
подручју,
 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо
подручје.
Програм ће се реализовати тако што ће се:










израдити главни пројекат комасације,
образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за
комасацију образује Скупштина града Смедерева),
саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које
утврђује Комисија за комасацију и о коме саставља записнике),
извршити комасациона процена вредности земљишта,
извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,
извршити геодетско одређивање координата и обележавање граница
шума и шумских површина,
извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза)
мреже пољских (некатегорисаних) путева,
обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе,
извршити расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о
расподели и извршити увођење у нови посед учесника комасације,
извршити државни премер и израда катастра непокретности за
комасационо подручје.

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:



евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта,
утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији,
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5.1.

дати основна организација послова на реализацији овог програма,
дати извори финансирања радова.
ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са
доношењем одлуке о спровођењу комасације, Скупштина града Смедерева ће
образовати Комисију за комасацију, која спроводи поступак комасације (Прилог број
8: Пример решења о образовању комисије за комасацију).
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један дипломирани
инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре
или просторног планирања и три представника учесника комасације, а по потреби и
дипломирани инжењер шумарства.
Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у управи града Смедерева.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и
поткомисију за утврђивање дугогодишњих засада и објеката.
Града Смедерево утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију,
подкомисија и Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и
радно време за њихов рад.
5.2.

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ

За потребе организације и планирања радова од стране града Смедерева,
праћења динамике извођења радова, припрему документације за јавно надметање и
израду конкурсне документације, геодетско-технички радови на комасацији се могу
груписати по фазама и то:
1. ФАЗА
(радови који се изводе након увођења извођача у посао)






Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне
територије комасацијом
Утврђивање фактичког стања
Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја (комасациони премер)
o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог
подручја на основу података постојећег премера,
o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима,
o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова,
саобраћајних објеката и др.
o израда топографског плана,
o израда прегледног плана постојећег стања
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Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,

2. ФАЗА








3.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних)
путева и осталих заједничких површина,
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)
Израда документације за расподелу комасационе масе:
o израда књиге фонда комасационе масе старог стања,
o израда исказа и сумарника исказа старог стања,
o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента
одбитка вредности земљишта за заједничке потребе;
Расподела комасационе масе:
o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели земљишта,
o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана
расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид,
o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,
o одређивање координата граничних тачака објеката и парцела новог
поседа,
Израда геодетске основе за обележавање новог стања,
Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену

ФАЗА










Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,
Израда ДКП-а новог стања,
Израда исказа новог стања,
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе
масе,
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта),
Катастарско класирање земљишта,
Доношење решења о расподели комасационе масе,
Израда техничких извештаја и елабората премера.
Израда базе података катастра непокретности
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5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске
и остале документације
Документација катастра непоктености стања (база података катастра
непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од
Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику
(претежно дигиталном) од надлежних урбанистичких институција града Смедерева.

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом
Главни пројекат треба да има следећи садржај:
1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;
2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;
3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);
4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;
5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, смернице и упутства за извођење);
6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);
7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);
8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.
Пројектно решење треба да садржи следећа поглавља:
1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР
1.1. Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и
остварења утврђене тачности
1.2. Тачке референтне мреже,
1.2.1. Параметри трансформације
1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,
1.2.3. Полигонска мрежа,
1.2.4. Слободне геодетске тачке
1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог подручја,
1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,
1.5. Прикупљања података о непокретностима на комасационом подручју и
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,
1.6. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења,
графички приказ).
2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ
2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности
2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре
комасације)
2.3. Утврђивање фактичког стања
2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,
2.3.2. Позивање странака,
2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,
2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања
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2.4.

Књига фонда масе, искази земљишта

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ
3.1. Комасциона процена,
















3.2.

Основни подаци о комасационом подручју
Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте
подручја; геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографска документација),
Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање
педолошких профила и техника отварања профила,
Анализа података о профилима,
Разврставање земљишта у процембене разреде,
Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,
Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности
земљишта
Разврставање (класификација) земљишта,
Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ
граница,
Прегледни план комасационе процене земљишта
Утврђивање вредности неплодних земљишта,
Утврђивање вредности објеката,
Утврђивање вредности дугогодишњих засада,
Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама
са увећаном тржишном вредношћу,

Катастарско класирање

4. ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ И ЗАШТИТА
ПОДРУЧЈА
4.1. Саобраћајна инфрструктура,
4.1.1. Државни и општински путеви
4.1.2. Мрежа пољских путева

4.2.

4.3.

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже пољских
путева
 Принципи пројектовања пољских путева,
 Функционална класификација (подела) пољских путева,
 Шема (облик) мреже пољских путева,
 Интензитет промета на пољским путевима,
 Основни елементи за пројектовање пољских путева,
 Попречни профили пољских путева,
 Проширење коловоза пољског пута у кривини,
 Коловозна конструкција,
 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,
 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута,
 Растојања између путева, оријентација парцела,
 Објекти на пољским путевима,

Воде и водно земљиште,
4.2.1. Водно и приобално земљиште
4.2.2. Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава,
ерозије и бујица
Шуме и шумско земљиште,
4.3.1. Шуме и шумско земљиште,
4.3.2. Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње,
4.3.3. Мелиорација и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог
растиња.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Заштита животне средине и културних добара,
4.4.1. Заштита животне средине,
4.4.2. заштита културних добара
Заштита земљишта од ерозије водом,
Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју
(железничка мрежа, гасовод, електромрежа),
Техничко уређење терена.

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ
КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ
5.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,
5.2. Искази земљишта новог стања,
5.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),
5.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање
парцела на терену,
5.5. Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по
приговорима,
5.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења
6. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ
6.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и
рачунање површина катастарских парцела и објеката;
6.2. Упутство за формирање базе података катастра непокретности;
6.3. Упутство за састављање техничких извештаја

5.2.3. Утврђивање фактичког стања
За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког
стања у погледу положаја и имаоца права својине и других стварних права на
катастарским парцелама у комасационом подручју за око 2146 учесника комасације.
Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и
других стварних права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности,
парцеле ће се укључити у комасациону масу на основу фактичког стања. Овим се не
дирају права трећих лица на те парцеле.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
Ови спорови сматрају се хитним.
До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се
фактички корисник парцеле.
Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља
Записник о утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања
обавезно садржи:
 назив: Град Смедерево, Катастарска општина,
 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси
правног лица,
 ЈМБГ или МБ,
 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу
и катастарску класу и укупну површину,
 број досадашњег листа непокретности,
 терете и ограничења,
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изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на
основу предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у
Записник,
 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.
Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које
се уноси у комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или
фактичко стање. Документација за утврђивање фактичког стања (база података
катастра непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или
копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије
морају имати услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке
документације.


5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију
У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је
обезбедити одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате
референтних, тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Смедереву.
Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака
на комасационом подручју која ће се успоставити ради реализације државног
координатног система. Трансформационе параметре за комасационо подручје треба
одредити на основу координата тачака које су изражене у UTM и Gaus – Krigerovom
координатном систему применом одговарајуће трансформације.

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)
Предмет комасационог премера
Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом
подручју су:
 граница комасационог подручја,
 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних
објеката, дугогодишњих засада, водотокова,
 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,
 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,
 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине
постојећих пољских путева, привремених објеката итд.).
Тачност хоризонталног положаја непокретности
За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске
методе којима се обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за
размеру катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени
технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
("Службени гласник РС", број 69/02).
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Размера катастарског плана
Стандардна девијација
положаја граничних тачака
парцела m
Стандардна девијација
положаја осталих тачака m
Стандардна девијација
висина тачака m

1:500

1:1000

1:2000

1:2500

1:5000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.08

0.15

0.20

0.25

0.30

0.05

0.10

0.15

0.18

0.30

Табела 11. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.)
Вишегодишњи засади
Утврђивање вишегодишњих засада на комасационом подручју извршиће
посебна подкомисија коју именује Комисија за комасацију.
Вишегодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање
потребне знатне инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога
вишегодишњи засади захтевају посебну агротехнику, посебан систем машина
специјализовану радну снагу, распрострањеност им је ограничена и сл. Према томе,
подизање вишегодишњих засада и избор њихове структуре зависи како од
природних, тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се
односе на земљиште (педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф,
географска ширина, надморска висина и сл), климу (топлота, светлост, ваздух,
падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома значајне чиниоце
који утичу на структуру засада.
Вишегодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и
детелина. Они остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику
комасације, власнику Вишегодишњи засада.
Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за
производњу хране. Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног
дрвећа које се гаји за комерцијалну производњу. Воћњак је катастарска парцела на
којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин гајења, старост воћака и степен
проређености.
Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира
на начин гајења, старост винове лозе и степен проређености
Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла
шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу
шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5
ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5
ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод далековода и
у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.
Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.
Ако се вишегодишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом
учеснику комасације, у циљу утврђивања правичне накнаде за унете вишегодишње
засаде у комасациону масу, извршиће се утврђивање њихове тржишне вредности по
прописима о експропријацији.
Вишегодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се
прегледа документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак
године, утврди да ли је вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.
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О утврђеним парцелама са вишегодишњим засадима саставља се записник
са описом свих засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). Записник усваја
Комисија за комасацију.
Стални објекти на комасационом подручју
Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се
објекти чији ће положај, односно границе експропријације, остати непромењене и
након изведене комасације и то: инфраструктурни објекти (саобраћајна и
водопривредна
инфраструктура),
грађевински
објекти
у
пољопривреди,
евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви,
позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе
и др.
Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од
стране њиховог власника, односно корисника.
Утврђивање и обележавање граница водотока
Према Просторном плану града Смедерева планирано је одржавање постојећих
водорегулација, линијских система и објеката одбране од великих спољашњих и
унутрашњих вода, дефинисаних у активностима ЈВП ''Србијаводе'' Београд:
Прегледни план постојећих водотокова дат је на слици (Слика 2).
Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и
дрвенастог растиња
Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким
простором, захтева истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског
простора. Често се на истом простору сусреће више намена, тако да се јавља
потреба за разграничењем одређених функција шума. Због тога је неопходно
утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се
односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а
основна намена представља приоритетну функцију шума.
Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:
 Комплекс еколошких (заштитних) функција
 Комплекс производних функција
 Комплекс социјалних функција
Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске,
хигијенско - здравствене и друге функције.
Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког
и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума
(лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња
кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције шума.
У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне,
научно - истраживачке, одбрамбене и друге функције.
Утврђивање и обележавање граница под шумама
Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће
се на основу података из катастра непокретности или према фактичком стању на
терену.
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Утврђивање и обележавање границе општинских путева4
На слици (Слика 7) представљена ја прегледна карта државних и општинских
путева на комасационом подручју према фактичком стању. Границе парцела јавних
путева обележиће се на основу података из катастра непокретности или
одговарајуће пројектне документације.

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта
Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се,
сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани
инжењер пољопривреде који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање
ових послова и искуство на тим пословима.
Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати
одговарајућу опрему и лиценце.
Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју
разврставају према производној способности, у највише осам вредносних класа
(разреда) и то узимањем у обзир свих особина земљишта како су оне заступљене у
појединим јединицама природне класификације земљишта.
Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у
разреде исказује се просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на
комасационом подручју (кукуруз, пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка)
и тржишном вредношћу земљишта.
Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности
земљишта, њу треба извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси
извођења комасације у Србији, која се одвија у две фазе.
Прва фаза комасационе процене
Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на
комасационом подручју, односно:
 прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке
карте подручја, геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и
биолошке карактеристике подручја; геодетско-картографску документацију:
фотограметријске снимке или ортофото приказе из претходног
фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),
 рекогносцирање комасационог подручја,
 избор места и отварање педолошких профила5, са најмање један профил
на 20 хектара,
 лабораторијске и друге анализе података о профилима,
 класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене
разреде,
 израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне)
вредности земљишта,
4

Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију
општине, односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева
5
Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података
о профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду
педолошких карата
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израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,
састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,
усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја
процембених разреда.

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и
излаже се на јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници
комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. По истеку рока
за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију разматра достављене примедбе
(писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону процену вредности
земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за
комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања
примедби обавештавају њихови подносиоци.
Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:
 границе разреда,
 површине разреда обојене одговарајућим бојама,
 бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине
прилагођене размери графичке презентације плана,
 површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне
површине,
 педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери
графичке презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним
бројевима, величине прилагођене размери графичке презентације плана,
поред ознаке места профила,
 угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се
налази круг са уписаним бројем разреда,
 водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.
Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену
земљишта.
Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о
извршеним радовима излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни
план и технички извештај, учесници комасације за време трајања излагања могу да
стављају примедбе. У току излагања на јавни увид подкомисија објашњава садржај
прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима комасације.
Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну
производњу, а која ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог
коришћења привести култури, као што су: насути пољски путеви, канали за
одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове вредности у
зависности од степена оштећења земљишта.
За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.
Друга фаза комасационе процене
Друга фаза комасационе процене обухвата:
 избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених
разреда (ове подлоге могу бити дигитални геореференцирани
ортофотопланови размере 1:2500 којима располаже Републички геодетски
завод6),
6

www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима
претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса
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утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање
процембених разреда се може вршити ГПС уређајима који обезбеђују
тачност позиционирања око 1m),
израду Прегледног плана комасационе процене и,
састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој
процени (у аналогној и дигиталној форми).

5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина
Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских
(некатегорисаних7) путева у Србији, овим програмом се дају основне смернице за
њихово пројектовање и изградњу у поступку комасације.
Пољски путви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити
у току извођења комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за
израду техниче документације (члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у
пројектном решењу имати следећа поглавља:
1. Шема и густина пољских путева
Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних
инфраструктурних објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и
изграђеног земљишта.
Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се
остварује несметан саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у
комасационом подручју, односно да се обезбеди лак приступ парцелама суседних
табли, као и за потребе локалног саобраћаја.
Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и
економске критеријуме, да само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да
постоји јасна хијерархија.
Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских
путева, густина путева не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у
крајњем случају да не пређе износ од 60 m/ha, а површина земљишта под пољским
путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине комасационог подручја
(постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог подручја).
2. Ширина и попречни профили пољских путева
Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу
габаритних мера највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која
се под нормалним условима могу наћи на комасационом подручју, као и намене
(функције) пољског пута.

путем Интернета. Израдa дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране
Европске уније – CARDS програм.
7
Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна
већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана
у катастар непокретности као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и
путеви на насипима за одбрану од поплава)
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Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у
пројектовању пута који директно или посредно служе у обављању саобраћајне
функције.
Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и
намене пута приказане су у табели (Табела 12).
Категорија
пољског
пута
Главни пут

Ширина
пута

Намена пута

7-10 m

Сабирни пут

6-8 m

Приступни
пут
Локални пут

5-6 m

Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни)
саобраћај са сабирних и приступних путева на тврде путеве,
према економским двориштима и насељу и обрнуто.
Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси
га на главне или тврде путеве према економским двориштима
или насељу и обрнуто.
Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ
на табле и парцеле унутар табле.
Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и
парцеле унутар табле.

4m
(изузетно
3 m)

Табела 12. Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју
3. Трасе путева
Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и
решења дата на слици (Слика 8).

Слика 8. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених
канала система за одводњавање.
4. Растојања између путева
Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и
ширине пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина
коришћења земљишта, обима и распореда сталних објеката (постојећих и
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планираних). Растојање између путева односно, дужина парцеле би, требала би да
буде одређена на основу анализе постојећег поседа и очекиваних величина будућег
поседа односно парцела учесника комасације.
Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да
буду у границама за које се постиже оптимална вредност параметра.
Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите
површине парцела (поседа), дате су у табели (Табела 13):
Површина
парцела
-поседа
(ha)
0.5
1
2
4
5
6
8
10

lp (m)

šp (m)

f

lp (m)

šp (m)

fоpt

153
210
283
365
392
414
447
471

33
47
71
110
127
145
179
212

4.70
4.44
400
3.33
3.08
2.86
2.50
2.22

158
223
316
447
500
547
632
707

32
45
63
89
100
109
126
141

5
5
5
5
5
5
5
5

Табела 13. Оптималне вредности параметара нових парцела

5. Оријентација дуже стране парцела
Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду
оријентисане у оптималној зони коју чине правац север-југ и правац доминантног
ветра.
6. Коловозна конструкција пољских путева
Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.
За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се
одговарајућа техничка решења.
Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном
дебљином до 30 цм.
7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима
Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се
предвидети посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и
прописим донетим на основу њега, као и прописима о железничком саобраћају.
Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и
улице, са државним путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз
сагласност Јавног предузећа „Путеви Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне
услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута,
као и улице, са општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ
имају изведену раскрсницу, укрштај или прикључак на државни пут.
Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које
је потребно примењивати дефинисана су у ППОС. Специфична правила и услови
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дефинишу се детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на
терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима
ППОС.
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 државни путеви II реда 10 m;
 општински путеви 5 m.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не
ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре,
инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се
обједињавати.
Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта
неопходно је примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које
није предвиђена израда урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у
ППОС где су прописана и општа правила урбанистичке регулације и парцелације за
препарцелације приликом формирања грађевинских парцела.

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја
На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се
расписује конкурс за доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, за:
1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска
контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на
основу Уредбе о о коришћењу средстава за систематску контролу
плодности обрадивог пољопривредног земљишта ("Службени гласник РС",
број 15/06).
2. Побољшање
квалитета
обрадивог
пољопривредног
земљишта
(калцификација, хумизација, фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл.
са подривањем подораничног слоја земљишта).
3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,
4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,
5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног
земљишта.
6. Мелиорација ливада и пашњака.
Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за
јединице локалне самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на који је сагласност дала
Управа за пољопривредно земљиште.

5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела
комасационе масе
Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно
израдити одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе
масе и то:
1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни
табли у новом стању,
2. Књига фонда комасационе масе,
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3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,
4. Искази земљишта.
Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку
комасације се обезбеђује земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за
изградњу мреже пољских путева, система за одводњавање и наводњавање, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у
комасациону масу, односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.
Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност
земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10%
од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе
масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у
комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не
споразумеју″
1. Начела комасације
На основу овог програма Скупштина града Смедерева, на предлог Комисије
за спровођење комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације
дат је у Прилогу број 4).
Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се
усмеравају техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију
новог стања поседа, уређења простора и мера које треба спровести.
Начелима се, нарочито, прописује:
 предмет комасације,
 начин утврђивања фактичког стања,
 принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,
 основе комасационе процене земљишта,
 пројектовање мреже пољских путева,
 поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,
 обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на
коефицијент умањења површина
 време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,
 трошкове комасације и др.
Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта
нема право накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у
комасационој маси, ако је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о
спровођењу комасације″.
2. Комисија за комасацију
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно
члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, образује Скупштина града
Смедерева.
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани
инжењер пољопривреде, дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер
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архитектуре или просторног планирања, дипломирани инжењер шумарства и три
представника учесника комасације (Прилог број 5: Пример решења о образовању
комисије за комасацију).
Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у градској управи.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.
У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани
инжењер пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.
3. Одбор за комасацију
Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације
могу формирати Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације,
припрема предлоге за пројекте комасације које доставља комисији за комасацију,
разматра извештаје о комасационој процени земљишта и расподели комасационе
масе.
Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.
4. Расподела комасационе масе
Расподела комасационе се мора извршити тако да:
 сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по
могућству исте културе и положаја који пружа приближно једнаке
могућности у погледу начина обраде,
 сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју
места него што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на
два или више места,
 вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од
вредности унетог земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), осим ако се комисија и учесник другачије не
споразумеју,
 површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од
површине земљишта унетог у комасациону масу,
 учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или
истом) броју места него што је унео у комасациону масу.
 додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од
економског дворишта као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на
искоришћење земљишта.
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:
 позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу
груписања земљишта из комасационе масе (узимање жеља),
 води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне
податке учесника комасације који су у поступку узимања изјава о груписању
и расподели земљишта из комасационе масе изразили жељу да им
земљиште буде додељено у једној или више табли,
 утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,
 излаже план расподеле на јавни увид,
 врши израду решења о расподели комасационе масе,
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 уводи учеснике комасације у нови посед.

5.2.10.

Израда геодетске основе за обележавање новог стања

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела
на терен, као и за потребе одржавања државног премера и изградње будућих
објеката на комасационом подручју, израђује се нова геодетска основа, односно
полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.
Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.

5.2.11.
Израда и реализација плана геодетског обележавања новог
стања на терену
Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања
објеката, пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом
подручју и обухвата следеће:
1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела и њихових
посебних делова на комасационом подручју;
2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела.
У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика
објеката, табли и парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације,
извођења грађевинских радова на изградњи објеката на комасационом подручју и
омогућавању несметаног рада грађевинске и друге механизације, врши се израда и
реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:
1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава,
стандарда) који се односе на предметплана (називи прописа, услови
тачности, врста стабилизације тачака и др.);
2) концепцију плана обележавања;
3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе
грешака, претходна оцена тачности мерења хоризонталних углова,
дужина, висинских разлика, контролних фронтова);
4) услове тачности, праћење и контрола мерења;
5) нумеричке и графичке прилоге;
6) упутство за обележавање;
7) израду елабората обележавања.

5.2.12.

Израда ДКП-а новог стања

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског
плана код државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако
што се нумерички подаци преузимају из база података техничке документације
формиране за комасационо подручје.
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5.2.13.

Израда исказа новог стања

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и
то: катастарски број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура.
Катастарска класа, површине и вредности по процембеним разредима.
Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа
који није предмет комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у
исказу земљишта новог стања узимају се из скица детаља, а површине и вредности
из књиге фонда комасационе масе, односно из списка површина парцела за
парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из
исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и
као контрола рачунања података у исказима земљишта.

5.2.14.
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе и увођење у посед учесника комасације
Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити
обележавање нови парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника
комасације.
Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним
контролама ће се извршити без присуства учесника комасације.
Град ће, преко извођача радова, обезбедити око 9500 бетонских белега
димензија 7070500mm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине
10kg. Тачан број и цену белега ће утврдити извођач радова пре обележавања
граница нових парцела.
Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.
Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа
потписује
Записник о увођењу у посед који, нарочито, садржи:
1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације
унео у комасациону масу и на којима му престаје право својине;
2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;
3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе
(број табле, привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима
стиче право привременог коришћења.

5.2.15.

Катастарско класирање земљишта

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о
катастарском класирању земљишта за потребе израде катастра непокретности.
Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног
земљишта. Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у
једну од следећих култура: њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума,
трстик и мочвара. У оквиру сваке културе земљиште се распоређује у највише осам
класа.
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5.2.16.

Доношење решења о расподели комасационе масе

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе
(Прилог број 6: Пример решења о расподели комасационе масе).
Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:
1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно
назив и седиште учесника комасације;
2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право
својине учесника комасације;
3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за
заједничке потребе;
4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место,
катастарска култура и класа, површина и вредност) које учесник
комасације добија из комасационе масе;
5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у
комасациону масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави
скидања плодова и усева.
Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач
радова на комасацији.

5.2.17.

Израда техничких извештаја и елабората премера

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о
извршеним радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова
израђује се елаборат реализације који садржи: опште податке, технички извештај и
прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат премера непокретности формира се
од елабората који се израђује у поступку реализације главног пројекта комасације

5.2.18.

Израда базе података катастра непокретности

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се
оснивање катастра непокретности за Комасационо подручје.
Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему
се он мора обавестити по завршетку радова на комасацији.
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1.

УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације
учествују субјекти сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру,
локалној самоуправи и раду државних органа којима је дефинисана обавеза о
учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 9) и то:
1. Град Смедерево
Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте
град Смедерево, који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):
 одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се
уређује комасацијом (члан 32. ЗПЗ);
 доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);
 доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде,
шумарства и водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о
спровођењу комасације дат је у Прилогу број 6);
 решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);
 именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);
 доноси Начела комасације;
 доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка
комасације (пример правилника о накнадама дат је у Прилогу број 6);
 именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача
радова на комасацији и за вршење надзора над извођењем радова;
 закључује уговоре са:
o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији
o извођачем радова на вршењу надзора над извођењем радова;
 учествује у финансирању дела трошкова комасације,
 закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном
уступању свих геодетско-катастарске података за потребе комасације,
Град, сагласно Закону о локалној самоуправи:
 уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој
и управљање локалним (општинским) и некатегорисаним путевима, као и
улицама у насељу (тачка 12) члан 20. Закона).
 доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури
(тачка 20) члан 20. Закона)
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2. Комисија за спровођење комасације
Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације
која се стара о: организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих
радова и њиховом међусобном усклађивању, законитости у раду и др.
Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:
 образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и
дугогодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу
комасационе масе, примопредају земљишта и друга стручна тела;
 утврђује фактичко стање,
 учествује у вршењу процене вредности земљишта;
 обезбеђује претходне пројекте
 усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим
на основу њега (пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе
масе);
 усваја дугогодишње засаде и сталне објекте,
 утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и
решава по примедбама учесника комасације на расподелу комасационе
масе;
 врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси
записник о привременој примопредаји земљишта и објеката;
 доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);
 обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.
3. Република Србија
Република Србија учествује у комасацији преко
министарстава, посебних организација и јавних предузећа:

својих

надлежних

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:
 у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе
масе (члан 44. ЗПЗ);
Управа за пољопривредно земљиште:
 даје сагласност на Програм комасације (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих
радова;
Републички геодетски завод:
 закључује споразум са Градом и уступа, без накнаде, сву геодетскотехничку и катастарску документацију за извођење комасационих
радова,
 врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на
пројектовању, извођењу и надзору над радовима на комасацији,
 врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу
елабората,
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 доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши
излагање података премера и катастарског класирања на јавни увид,
 врши израду новог катастра непокретности.

Јавна републичка предузећа
 Јавно предузеће ″Србијашуме″ - доноси Програм газдовања приватним
шумама, и врши расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава
по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме
Републике Србије,
 Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – доноси годишњи
програм управљања водама,
 Јавно предузеће „Путеви Србије“ - даје сагласност на прикључење
пољског пута на државни или општински пут.

Слика 9. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације
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6.2.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати
су у табели (Табела 14).
Ред
број

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

0. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.8

Доношење Програма комасације (Град Смедерево) и обезбеђење
сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Доношење одлуке о спровођењу комасације (Град Смедерево)
Образовање комисије за комасацију (Град Смедерево)
Именовање секретара комисије за комасацију (Град Смедерево)
Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)
Доношење начела комасације (Град Смедерево)
Јавне набавке и избор извођача радова на (Град Смедерево)

Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над извођењем
геодетско-техничких радова на комасацији (Град Смедерево)

Период
реализације
(календар. дана)
30 дана
5 дана
5 дана
2 дана
2 дана
5 дана
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)

Табела 14. Систематизација припремних радова и радних активности

Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким
радовима сачињена на основу претходно идентификованих радова и активности у
овом програму и време за њихову реализацију је дато на основу процене њиховог
трајања и укупно планираног времена за завршетак радова на комасацији (Табела
15).
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Ред
број

ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

1. I ФАЗА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и
остале документације комасационог подручја (извођач радова)
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом (извођач радова)
Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и
извођач радова)
Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)
Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач
радова)
Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта(извођач
радова)

Период
реализације
(календар. дана)
10 дана
45 дана
120 дана
10 дана
90 дана
120 дана

2. II ФАЗА
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина (извођач
радова)
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења
растиња, равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)
Израда документације за расподелу комасационе масе (израда
књиге фонда комасационе масе старог стања, израда исказа и
сумарника исказа старог стања, израда књиге фонда масе новог
стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта за
заједничке потребе) (извођач радова)
Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и
узимање жеља о расподели земљишта, одређивање позиције нових
парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле комасационе
масе и излагање на јавни увид, решавање приговора на предлог
расподеле комасационе масе, одређивање координата граничних
тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и Комисија
за комасацију)
Израда геодетске основе за обележавање новог стања(извођач
радова)
Израда плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)

150 дана
10 дана

180 дана

180 дана

120 дана
120 дана

3. III ФАЗА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Реализација плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)
Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)
Израда исказа новог стања (извођач радова)
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију
и извођач радова)
Катастарско класирање земљишта (извођач радова)
Доношење решења о расподели комасационе масе
(врши Комисија за комасацију)
Израда техничких извештаја и елабората премера(извођач радова)
Израда привремене базe података катастра непокретности за
комасационо подручје (извођач радова)

60 дана
10 дана
40 дана
15 дана
20 дана
60 дана
30 дана
90 дана
30 дана

Табела 15. Систематизација геодетско-техничких радова и радних активности са временима
трајања
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6.3.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

1. I ФАЗА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Преузимање података катастра
непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог
премера и уређења земљишне територије
комасацијом
Утврђивање фактичког стања

2.2.

2631ha

(4 стр)

10

400000

2631ha

(3 стр)

45

2000000

2146
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)
200ха/дан
(1 стр +
2фиг)
10ха/дан
(1 стр +
2фиг)
30ха/дан
(2 стр +
2фиг)

307

5885000

14

392000

264

4908000

88

2857000

2631ha

20ха/дан
(1 стр)

132

2475000

2631ha

(2 стр)

15

806000

Израда геодетске референтне мреже и
одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја –
комасациони премер

2631ha

Утврђивање вредности (комасациона
процена) земљишта

2631ha

2. II ФАЗА
2.1.

Норма дана

Ред
бр.

Количина
(ха,
дана,.)

Дневни учинак
једног струч,
дана, ха

У табели (Табела 16) дат је предмер и предрачун геодетско-техничких радова
на комасацији који се односи на ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА.
Предмер и предрачун је утврђен на основу:
 укупне површине комасационог подручја,
 количина радова по појединим активностима,
 времена за извршење појединих активности утврђеног на основу
привремених Геодетских норматива (Републички геодетски завод,
2002.година), односно просечних дневних учинака за поједине послове и
радне активности
 процене времена за поједине активности,
 просечних бруто цена рада геодетских стручњака по степенима стручне
спреме и помоћних радника (фигураната) на територији Србије.
Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о
извођењу радова са геодетском организацијом, као и сагледавања потребних
укупних средстава и динамике њиховог обезбеђења и исплата извршених радова.

Израда и излагање на јавни увид пројекта
пољских (пољопривредних) путева и
осталих заједничких површина
Израда плана техничког уређења
комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)

2631ha

Укупно
дин/евра
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Израда документације за расподелу
комасационе масе (израда књиге фонда
комасационе масе старог стања, израда
исказа и сумарника исказа старог стања,
израда књиге фонда масе новог стања и
одређивање коефицијента одбитка
вредности земљишта за заједничке
потребе)
Расподела комасационе масе (излагање
исказа старог стања и узимање жеља о
расподели земљишта, одређивање позиције
нових парцела и поседа, израда прегледног
плана расподеле комасационе масе и
излагање на јавни увид, решавање
приговора на предлог расподеле
комасационе масе, одређивање координата
граничних тачака објеката и парцела новог
поседа.)
Израда геодетске основе за обележавање
новог стања
Израда плана геодетског обележавања
новог стања на терену

3. III ФАЗА

2631ha

20 ха/дан
(1 стр)

132

1775000

2146
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)

307

5885000

2631ha

100ха/дан
(1 стр +
2фиг)
40ха/дан
(1 стр)

27

529000

66

942000

176

4521000

15

550000

2631ha

3.1.

Реализација плана геодетског обележавања
новог стања на терену

2631ha

3.2.

Израда ДКП-а новог стања

2631ha

15ха/дан
(1 стр +
2фиг)
(1 стр)

3.3.

Израда исказа новог стања

2631ha

(2 стр)

55

709000

3.4.

Израда записника о привременој
примопредаји земљишта из комасационе
масе
Увођење у посед учесника комасације
(извршење привремене примопредаје
земљишта и објеката) и набавка камених
белега за обележавање парцела у
комасационом подручју, димензија
7750цм, без арматуре
Катастарско класирање земљишта

2631ha

90ха/дан
(1 стр)

30

430000

2631ha

20ха/дан
(1 стр +
2фиг)

106

5640000

9500
белега
2631ha

3.7.

Доношење решења о расподели
комасационе масе

2146
учесник

3.8.

Израда техничких извештаја и елабората
премера
Израда привремене базe података катастра
непокретности

170дин/
белега
50ха/дан
(1 стр +
2фиг)
20решењ
/дан
(1 стр)
(2 стр)

3.5.

3.6.

3.9.

(1 стр)

1615000
53

914000

108

2057000

30

2000000

30

750000

Свега:

48.040.000
400.333 €

Табела 16. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији

Напомена: обрачунска вредност евра је: 1евро = 120 динара
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6.4.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности
за које град Смедерево мора планирати средства представљена у табели (Табела
17).
Р.
бр
1.

2.

3.
4.

Дана, месеци,

Јединична цена
(дин)

Формирање и рад Комасационе
комисије (седам чланова) и подкомисија
Председник комисије

644 радних дана

Секретар комисије

337 радних дана

Члан комисије- дипл.инж.
пољопривреде

30 радних дана

Члан комисије- дипл. просторни планер
или архитекта или инж. шумарства

30 радних дана

Члан комисије- дипл.инж. геодезије
(чланови подкомисија за утврђивање
фактичког стања и расподеле)
Чланови комисије – три представника
учесника комасације

644 радних дана

Подкомисија за утврђивање
дугогодишњих засада и сталних
објеката – 3 члана
Подкомисија за комасациону процену
земљишта (2 члана)

60 радних дана

Обезбеђење пословних просторија за
рад комисије и пријем странака (са
грејањем) са канцеларијским
намештајем, телефоном
Обезбеђење рачунара, штампача за
штампу за перфорирану хартију,
Канцеларијски материјал
Позивање странака
УКУПНО:

30 месеци

5000 дин/дневно
у бруто износу
(3030 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
2000 дин/дневно
у бруто износу
(1212 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
15000/месец

Активности, радови

1932 радних
дана

176 радна дана

пауш
3 месеца

200000-рач
300000-штамп
20000/мес

Трошкови
(дин)
(евра)
3220000
1011000
120000
120000
2576000
3864000
180000
528000
450000

500000
500000
60000

13.129.000
109.408 €

Табела 17. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених
подкомисија

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће
се на основу стварно утрошеног времена.
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6.5.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

У табели (Табела 18) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора
над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији.
Р.
бр

Активности

1.

Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на
комасацији, 30 месеци
УКУПНО:

Јединична цена
(дин)
5% од предрачунске
вредности радова

Трошкови
(дин)
(евра)
2.402.000
2.402.000
20.017€

Табела 18. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких
радова

6.6.

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕДА И ПРИЈЕМА РАДОВА ОД СТРАНЕ
РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Укупна предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од
стране Републичког геодетског завода дата је у табели (Табела 19):
Р.
бр
1.

Активности
Преглед и пријем радова комасације – 2631 ха
УКУПНО:

Јединична цена
(дин)

305дин/ха

Трошкови
(дин)
(евра)
802,455
802,455
6.687 евра

Табела 19. Предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од стране РГЗ-а

Трошкови прегледа и пријема радова су утврђени на основу Правилника о висини
таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр.
116/13, 5/14 - исправка, 8/14, 120/14 и 29/15).
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6.7.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
(без инвестиционих радова)

Ред.
број

Нето вредност
трошкова
дин, евра
укупни, по
хектару

РАДОВИ

1.

Геодетско-технички радови на комасацији

2.

Трошкови за рад комисије за комасацију и
њених подкомисија

3.

Надзор над извођењем геодетскотехничких радова на комасацији

4.

Трошкови прегледа и пријема радова од
стране РГЗ-а

УКУПНО:

Бруто вредност
трошкова
дин

48,040,000дин
400,333 €
152,2€/ха
8,299,447дин
69,162€

57,648,000 дин
480,400€

2,402,000дин
20,017€

2,882,400 дин
24,020€

802,455дин
6,687€

962,946 дин
8,025€

59,543,902дин
496,199€
188,6€/ха

74,622,346
621,853€
236,4€/ха

13,129,000дин
109,408€

Табела 20. Укупна предрачунска вредност радова на комасацији

6.8.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

У инвестиционе радове на комасацији спада: крчење шикара, зараслих међа и
осталог ваншумског зеленила, пошљунчавање пољских путева и уређење водотока
и одводњавање. У табели (Табела 21) је приказана укупна предрачунска вредност
инвестиционих радова на комасацији. Будући да је мрежа канала на комасационом
подручју развијена и уређена нису предвиђена средства за ту врсту радова.

Ред.
број
1.

2.

РАДОВИ

Количина

Јединична
цена

Нето вредност
трошкова

Бруто
вредност
трошкова

Крчење шикара,
зараслих међа и
осталог ваншумског
зеленила
Пошљунчавање
пољских путева

30% од
површине
(Табела 6)
77,1810ha

200,000 дин

15,436,200дин
128,635 €

18,523,440 дин
154,362 €

30km

400,000 дин

12,000,000дин
100,000€
27,436,200дин
228,635€

14,400,000дин
120,000€
32,923,440
274,362€

УКУПНО:

Табела 21. Укупна предрачунска вредност инвестиционих радова
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6.9.

ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30
месеци.
Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај новембра треће
године извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели
(Табела 22), у којој су дати оптимални рокови извођења осталих радова.
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РАДОВИ И
АКТИВНОСТИ
I ФАЗА

1.го
д

2. год

3. год

4. год

Преузимање података
катастра непокретности,
просторно планске и
остале документације
Израда главног пројекта
комасационог премера и
уређења земљишне
територије комасацијом

Утврђивање фактичког
стања
Израда геодетске
референтне мреже

Комасациони премер
Утврђивање вредности
(комасациона процена)
земљишта

II ФАЗА

Израда и излагање на
јавни увид пројекта
пољских путева и
осталих з. површина
Израда плана техничког
уређења комасационог
подручја
Израда документације за
расподелу комасационе
масе

Расподела
комасационе масе

Израда геодетске основе
за обележавање новог
стања
Израда плана геодетског
обелележавања новог
стања

III ФАЗА

Реализација плана
геодетског обележавања
новог стања
Израда ДКП-а новог
стања
Израда исказа новог
стања
Израда записника о
привременој
примопредаји земљишта
Увођење у посед
учесника комасације
Катастарско класирање
земљишта
Доношење решења о
расподели комасационе
масе
Израда техничких
извештаја и елабората
премера

Израда базе података
кат. непокретности

Табела 22. Динамички план реализације радова на комсацији
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7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА
(АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - ПРЕТХОДНА
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
На основу анализе:
 потреба уређења пољопривредног земљишта,
 потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра
непокретности,
 изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и
образложење физичке изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),
 сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима
комасације и обнове државног премера и оснивања катастра
непокретности,
 резултата сличних програма на територији Србије,
извршена је финанијска анализа и оцена оправданости овог програма.
Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини,
обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за
изградњу објеката (Службени гласник РС, број 80/05).
7.1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА
Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:
1. Град Смедерево

Средства за спровођење комасације град Смедерево обезбеђује из
сопствених буџетских средстава и са средствима која обезбеди од Управе за
пољопривредно земљиште учествује у суфинансирању радова.
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде8 - Управа
за пољопривредно земљиште (Београд, Грачаничка, 8)
Влада Републике Србије доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за доделу
бесповратних средстава путем конкурса.
Конкурс расписује и средства одобрава Управа за пољопривредно земљиште.
3. Републички геодетски завод9
Београд, Бул. војводе Мишића 39,
У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз:
8
9

www.minpolj.gov.rs
www.rgz.sr.gov.rs

72

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 227 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО

 излагање података премера на јавни увид,
 преглед и пријему елабората и техничких извештаја,
 израду базе података и оснивањем катастра непокретности
Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру, када се средства
за финансирању радова на обнови премера и изради катастра непокретности
обезбеђују од поклона (донација), локалне самоуправе и других заинтересованих
правних и физичких лица, уговором се одређују радови који ће се финансирати из
тих средстава.
4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге,
пољопривредна домаћинства (учесници комасације)
Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и
пољопривредна домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у
финансирању радова на комасацији, ако након усвајања програма искажу свој
интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.
7.2.

ОЦЕНА ПРОГРАМА

1. Финансијска (комерцијална) оцена
Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи
реализацијом овог пројекта остварује са 50% трошкова.
2. Друштвена (национална) оцена
Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни
учинци овог пројекта (примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног
друштвено-економског развоја града Смедерева су:
А. Извршењем радова на комасацији:
1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:
 одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног
режима у земљишту (приноси околних парцела се повећавају до 10%),
 боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се
повећавају за 5 до 10%),
 повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и
дрвенстог растиња на међама.
2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних
површина због:
 смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се
повећавају до 2,5%),
 привођења култури необрадивих површина у обрадиве.
3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање
продуктивности рада услед:
 смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење
превоза по једном хектару после комасације је и до 40% од укупних
пређених километара), услед груписања поседа,
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могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених
машина и нових агротехничких мера на већим парцелама и парцелама
правилног облика,
смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и
смањење времена обраде поседа,
уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се
дефинишу као позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се
сврстати у:
1. Примарне или директне користи
 које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује
комасација,
 већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба
за живом радном снагом,
2. Секундарне или индиректне користи
 изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,
 реконструкција локалних путева мањег обима,
 решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује
трошкове учесника комасације,
 имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења
поступака експропријације
3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и
тешко их је, или немогуће изразити у новчаној вредности
 остварење рационалне организације и коришћења простора,
 промена производне структуре,
 брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора
развоја и привређивања,
 побољшање животне средине и смањење степена угрожености
животне средине, и др..
Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:
1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних
података и података о праву својине на свим непокретностима,
2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких
података за израду и презентацију урбанистичких планова у
дигиталном облику
 смањује се време за њихову израду за око 30%, и
 омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта
планова на јавни увид,
3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и
коришћења пољопривредног земљишта
(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра
дугогодишњих засада, регистра пољпоривредних газдинстава и израду
информационог система о пољопривредном земљишту);
4. обезбеђење и подршка трајном развоју Града (из тог разлога и Град
мора да брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и
подршка економији која је већ сада у процесу интернационализације
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8.

ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПЛАН НАМЕНЕ ПРОСТОРА ПРЕМА ПРОСТОРНОМ
ПЛАНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ
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ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ
ПЛАНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Број: ________
СМЕДЕРЕВО, ________ 2017. године
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града Смедерево и члана
_____Одлуке о спровођењу комасације у делу катастарске општине Осипаоница,
град Смедерево, Скупштина града, на својој седници одржаној дана_______. год.,
донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење комасације
у делу катастарске општине Осипаоница, град Смедерево
Члан 1.
У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине
Осипаоница, град Смедерево именују се седам чланова и исто толико заменика,
према програму комасације донетом од стране Скупштина града Смедерева на
седници одржаној дана ____________. године
Члан 2.
У Комисију се именују следећа лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_________________________ , судија – председник
_________________________, судија, – заменик
_________________________, дипл. инж. пољ. – члан
_________________________, дипл. инж. пољ. – заменик
_________________________, дипл инж. геод – члан
_________________________, дипл инж. геод – заменик
_________________________, дипл инж. арх. – члан
_________________________, дипл. инж. арх. – заменик
______________________, представник учесника комасације, - члан
______________________, представник учесника комасације – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан
______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан
______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка
комасације на делу катастарске општине Осипаоница, град Смедерево.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и начелима комасације:
 спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општине
Осипаоница, град Смедерево,
78

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 235 – Број 3

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО





обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у
поступку комасације,
образује поткомисије (за процену вредности земљишта, за утврђивање
објеката и вишегодишњих засада и др),
обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и Начелима комасације.

Члан 4.
Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије,
______________________ дипл. правник.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет
управе града Смедерева, а налогодавац за употребу и исплату средстава за
спровођење поступка комасације је председник Комисије а у његовом одсуству
заменик председника Комисије.
Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца
који врше одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова
комасационог поступка.
Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих
на пословима комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на
који сагласност даје Скупштина града Смедерева
Члан 7.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Смедерева““.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
СМЕДЕРЕВО, _______ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града
Смедерева и члана ___ Одлуке о спровођењу комасације у делу катастарске
општине Осипаоница, град Смедерево („Службени гласник града Смедерева“, број
____ ), Скупштина града Смедерева, на седници одржаној дана ______ 2017.
године донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ
У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овим начелима уређује се:
1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања земљишта
учесника комасације;
4. Комасациона процена вредности земљишта;
5. Пројекaт мреже пољских путева;
6. Вишегодишњи засади и стални објекти;
7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;
8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;
9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.
Члан 9.
Комасацију у у делу катастарске општине Осипаоница, град Смедерево
спроводи Комисија за комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком
Скупштина града Смедерева, број ______ од _______ .
Члан 10.
У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира
на величину поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без
обзира да ли се ради о имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној),
задружној и приватној својини.
Члан 11.
Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова
врше јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у
писмене исправе (записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта,
прегледне планове комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу
документацију.
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Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и
да на увид податке у вези са комасацијом.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и
друга правна средства у, складу за законом.
Члан 12.
У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова
поступка.
II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 13.
Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском реону
(пољопривредна, шумска и земљишта под објектима) у делу катастарске општине
Осипаоница, град Смедерево.
III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 14.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се
уносе у комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који
води Служба за катастар непокретности у Смедереву, Републичког геодетског
завода, или се узимају на основу фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других
права и не слаже се са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се
унети у комасациону масу на основу фактичког стања.
У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:
 измена података о имаоцима права на непокретностима,
 споразумна замена парцела-земљишта,
 поклони парцела-земљишта,
 спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани
без судске овере и усмени који су у целости извршени),
 оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако
споразумно одреде деобу и начин деобе),
 уговори о доживотном издржавању;
 брисање права плодоуживања,
 пренос права на основу изјава сведока о одржају,
 развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,
 остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког
стања (откривање ништавих уговора и др.).
Радње из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања
изјава о груписању поседа (узимање жеља).
Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања,
кога потписују учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
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IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
4.1. Општи принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања
поседа
Члан 15.
Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште
одговарајуће вредности и удаљености од насеља, као и положаја који пружа
приближно једнаке могућности у погледу начина обраде које је имао пре комасације.
Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта
које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације
мора да добије што боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и
на мањем броју места него што је унео у комасациону масу уколико је унео
земљиште на два или више места.
Члан 16.
Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити
мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу
(укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која
се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне
површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник
комасације другачије не споразумеју.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта
од унетог, умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу,
односно ако добије мању вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке
потребе, разлика му се исплаћује у новцу.
Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за
разлику у вредности земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из
комасационе масе.
Члан 17.
После усвајања прегледног плана комасационе процене вредности земљишта
и пројекта комасације, комисија упознаје сваког учесника комасације са стањем у
исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу груписања (жељу) и расподели
земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља записник.
У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.
Члан 18.
Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на
прегледном плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни
увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ
пројеката комасације, границе парцела свих учесника комасације са уписаним
бројем одговарајућег исказа земљишта.
Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест
дана.
На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације
могу да ставе примедбе.
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О примедбама Комисија за комасацију решава
примопредаје земљишта добијеног из комасационе масе.

све

до

привремене

Члан 19.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да
се ранијем власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади
уколико су они подигнути или саграђени пре почетка комасације.
Члан 20.
Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку
комасације добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.
4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта
Члан 21.
Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта
коју спроводи Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају
објекте, воћњаке и винограде, учесници који имају већи посед земљишта и то
земљишта бољег квалитета из виших процембених разреда, те који имају груписано
земљиште на једном месту.
Члан 22.
Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца,
супружници, браћа и слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију
једно уз друго.
Члан 23.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације
усагласе, њихово пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и
чинити комплекс.
Члан 24.
Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису
доказали право својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника
који нису присуствовали расправи приликом излагња старог (претходног) стања као
и приликом утврђивања новог положаја земљишта (лице непознатог боравишта и
слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.
Члан 25.
Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се
један поред другог.
Члан 26.
Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед
формиран поред поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу,
а Комисија ће имати у виду овакву потребу учесника комасације.
Члан 27.
Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и
вишегодишњи уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико
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је то могуће, уз земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или
плодоуживаоца.
Члан 28.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од
Комисије тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и
економичног обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да
се таквим захтевима удовољи, где је то могуће.
Члан 29.
Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште
нижих процембених разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им
се надокнађује у новцу.
Члан 30.
Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису
присуствовали расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у
катастру непокретности.
V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
Члан 31.
У поступку комасационе процене вредности земљишта, земљишта се
разврставају у процембене разреде на основу педолошког састава и положаја
земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање вредности
земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде.
Број процембених разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а
међусобни однос процембених разреда произилази из производне вредности
земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне вредности земљишта.
Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о
комасационој процени и доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени
излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана.
На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени,
учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе
процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план
комасационе процене.
VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА
Члан 32.
Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од
15 дана у просторијама месне заједнице .
На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време
трајања излагања могу да стављају писмене примедбе.
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По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских
путева и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија
мора прибавити мишљење Одбора учесника комасације.
Члан 33.
У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се
вишегодишњи засади и трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и
неће се рушити без обзира да ли су изграђени са дозволом или без дозволе.
Члан 34.
Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску
производњу (баште) по правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са
истом наменом.
VII ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ
Члан 35.
Виногради, воћњаци, земљишта под вишегодишњим засадима и земљишта
на којима постоје објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе
обухваћени су комасационим подручјем, по правилу остају ранијим власницима,
учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално извршити само исправка
неправилних међних линија.
Члан 36.
Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, вишегодишњи
засад и слично, исти има право на правичну накнаду у складу са законом.
Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак или виноград
одузето неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем
власнику дужан исплатити правичну накнаду нови имаоц права – учесник
комасације.
Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу
споразума бившег власника и новог имаоца права на непокретности.
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ
Члан 37.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља
(земљишта за изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини,
односно вредности земљишта и то без накнаде.
Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката
повећа укупна површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје
својина града Смедерева, односно субјекта кога она одреди.
IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 38.
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Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се
стекну сви фактички и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15.
новембра друге године комасционог процеса.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о
расподели комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој
примопредаји земљишта.
Члан 39.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта
очисте земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је
да очисти земљиште од пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до
привремене примопредаје земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених
ставова Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог
учесника комасације.
X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 40.
Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада
Комисије за комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у
вези са спровођењем комасације сноси град Смедерево.
Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно
радова који се искључиво или претежно изводе ради комасације.
Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито:
трошкови изградње нове мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима
изграђених након пројекта нове мреже пољских путева, уклањање објеката, крчење
шикара и чишћење и равнање терена.
XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 41.
Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.
Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може
изјавити жалбу Министарству, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана
његовог достављања.
Члан 42.
До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе,
спорови који се у поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње
поседа привремено додељеног земљишта), и спорови о накнади штете између
учесника комасације и извођача радова (штете на усевима и вишегодишњим засадима
изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом.
XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације,
дошло до оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету
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уколико је земљиште било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што
су били спречени у обради свог поседа.
Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији
за комасацију у року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60
дана од дана настанка штете.
Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за
комасацију, а споразум о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног
учесника комасације.
Члан 44.
Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да
постоје.
Члан 45.
Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту
увођења у посед надељеног земљишта.
Члан 46.
Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на
новодобијено земљиште.
Члан 47.
Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу
(стари посед) до правноснажности решења о расподели комасационе масе. Након
тога земљиште (стари посед) не треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе за
наредну годину.
Члан 48.
Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари
посед) очисте од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1.
новембра текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става
земљиште ће се очистити о трошку учесника.
XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 49.
Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина: Осипаоница
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ___
Датум: __.__.2017.
На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију за комасационо подручје дела К.О.
Осипаоница, град Смедерево, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима:
Ималац права
својине,
коришћења или
држалац
непокретности
ЈМБГ/МБ

Пребивалиште
(седиште-место)

Улица

Кућни
број

Врста права и
државина

Број
исказа
земљишта

престаје право својине на непокретностима-земљишту унетом у комасац. масу и то:
Број
парцеле

Потес/
Звано
место

Обим
права
над
парцелом

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

1.0

0.9

0.8

Укупна површина унета у
комасациону масу
Укупна вредност унета у
комасациону масу

Без
разреда

Укупна
површ
ина

Укупна
вредн
ост

Вредност одбитка
Вредност за
наделу

2. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема
3. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:
Број
парцеле

Број
табле

Потес/
Звано
место

Начин
коришћења
земљишта

Укупна површина надељена из
комасационе масе
Укупна вредност надељена из
комасационе масе

Први
разред
1.0

Други
разред
0.9

Трећи
разред
0.8

Без
разреда

Укупна
површи
на

Укупна
вредно
ст

Дугује комасационој маси
Потражује из комасационе
масе
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На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право
својине по правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.
4. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као
вредности земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за
заједничке потребе. Већа или мања површина и вредност добијеног земљишта је у
складу са чланом 42. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09). Проценат умањења вредности за заједничке потребе
усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања пројекта мреже пољских
путева и објеката на комасационом подручју.
5. Парцела из тачке 3 овог Решења, обележена је на терену видним и трајним
белегама, у складу са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015). Пријемом овог
решења сматра се да је учесник комасације уведен у посед.
6. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема

Образложење

Скупштина Града Смедерева, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број
______ од ___. ___ 2017. године о спровођењу комасације на делу катастарске
општине Осипаоница, град Смедерево, која је објављена у Службеном гласнику
града Смедерева бр. ______.
Истовремено са доношењем Одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35.
Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина Града Смедерева образовала је
Комисију за комасацију која је у складу са чланом 33. истог закона:
• извршила утврђивање фактичког стања поседа за сваког учесника
комасације, излагањем постојећег стања катастарског плана и базе података
катастра непокретности за део КО Осипаоница, о чему је за сваког учесника
састављен Записник о утврђивању фактичког стања,
• усвојила комасациону процену земљишта које улази у комасациону масу, са
прегледним планом процембених разреда и коефицијентима њиховог међусобног
релативног односа, а након извршеног излагања на јавни увид у трајању од 15
дана,
• извршила утврђивање парцела и делова парцела са вишегодишњим засадима
и објеката, а потом усвојила прегледни план после извршеног излагања на јавни
увид у трајању од 15 дана.
На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих
пројеката, израђен је пројекат мреже пољских путева и намене површина.
Пројекат је био изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, а после тога усвојен
од стране Комисије за комасацији.
На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за
сваког учесника комасације састављен је Исказ земљишта.
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Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина Града Смедерева је
донела Одлуку о начелима комасационе масе, број _______ од __.__ 2017.
године за комасационо подручје, објављеној у Службеном гласнику града
Смедерева бр._____.
Пре почетка расподеле земљишта из комасационе масе сваки учесник је позван
да се упозна са стањем земљишта у исказу земљишта, и да изјави пред
комисијом где жели да му се надели и групише земљиште, о чему је састављен
записник као саставни део исказа земљишта.
На основу Одлуке о начелима комасације и изјава учесника о расподели и
груписању земљишта Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о
пољопривредном земљишту, израдила Предлог расподеле комасационе масе у
облику прегледног плана и који је је био изложен на јавни увид у времену од 09.
октобра до 24. октобра 2015. године на који су учесници комасације могли да
ставе примедбе.
После разматрања приспелих примедби од стране Комисије за комасацију,
учесник комасације је писмено обавештен о разлозима прихватања, односно
неприхватања примедби, након чега је извршена привремена примопредаја
земљишта, о чему је састављен одговарајући записник, а која ће се по
превноснажности овог решења сматрати коначном.
Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност земљишта из
комасационе масе, утврђена је од стране Комисије за комасацију по истим
критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређене јединичне динарске
вредности земљишта (по процембеним разредима), на основу чега ће бити
извршене одговарајуће исплате међусобних потраживања.
Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97, 31/01, "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о
пољопривредном земљишту, Комисија за комасацију донела је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог
достављања. Жалба се подноси преко ове Комисије за комасацију.
Дoставити:
Комисија за комасацију

ПРЕДСЕДНИК

• Учеснику комасације
• Архиви
• Републичком геодетском заводу
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ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ
У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана ____ Статута града Смедерева,
Скупштина града, на својој седници одржаној дана ______ донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу комасације на делу катастарске општине Осипаоница, град
Смедерево
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на у делу
катастарске општине Осипаоница, град Смедерево.
Члан 2.
Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом
подручју.
Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму
комасације.
Члан 3.
Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена
комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи
Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града Смедереваобразује
посебним решењем.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи
Одељење за финансије и буџет управе града Смедерева.
Члан 6.
Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих засада на комасационом подручју.
Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном
земљишту и у складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина града
Смедерева.
Члан 8.
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Смедерево
забележиће у катастару непокретности спровођење комасације.
Члан 9.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику града Смедерева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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На основу члана ____ Статута града Смедерева, а у вези са чланом _____
Решења о образовању Комисије за спровођење комасације у у делу катастарске
општине Осипаоница, град Смедерево Скупштина града на седници одржаној дана
_________. године донела је:
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије за
спровођење поступка комасације (у даљем тексту: Комисија), секретара Комисије,
чланова поткомисија, стручних радних тела и других лица ангажованих на
обављању административно техничких послова од стране Комисије, приликом
спровођења поступка комасације.
Члан 2.
Председнику и члановима Комисије, секретару Комисије, члановима
поткомисија и стручних радних тела за предузимање одређених радњи у поступку
комасације и другим лицима (службена лица, и др.) ангажованих од стране Комисије
на обављању административно-техничких послова, припада накнада за време
проведено на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и накнада
трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим правилником.
Члан 3.
Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад у
висини од _______ динара, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије,
члановима поткомисија и других тела које именује Комисија припада накнада за рад
у висини од _________ динара.
Члан 4.
Накнада из члана 3. овог правилника утврђује се зависно од времена
проведеног на пословима комасације. За рад који траје мање од осам часова
дневно, а више од четири часа дневно, накнада се умањује за 50 %.
Члан 5.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина града
Смедерева.
Уколико лица из члана 2. овог правилника користе услуге јавног превоза
припада им накнада трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у
јавном саобраћају на територији града Смедерева.
Члан 6.
Исплата накнаде утврђене овим правилником вршиће се по овереним
исплатним листовима Председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика
председника Комисије, на терет трошкова комасационог поступка са предметне
позиције ____________, Буџета града Смедерева.
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Члан 7.
Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у
вези тих послова за лица из члана 2. овог правилника, као и исплатне листе из
члана 6. овог правилника води секретар Комисије.
Обрачун и исплату накнада врши Одељење за буџет и финансије градске
управе Смедерева, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, ______

2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина: Смедерево
Катастарска општина: __________
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ____________ (Број исказа)
Датум:__________
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију Скупштина града Смедерева, саставила је
следећи

З А П И С Н И К
О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРИМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО _______
Привремена примопредаја започета је дана _______ у ______ часова.
ПРИСУТНИ:
1.Учесник комасације:__________________________________________________
2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________
3.Геодетски стручњак: _________________________________________________
Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и
објеката из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО ________.
Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО _____ и то:
Број табле

Привремени
број парцеле

Положај
парцеле у
табли

Површина
2
ха ари м

Вредност

Примедба

Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приморедаја је завршена дана _________ у ____ часова.
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2017. године
Записник су прочитали и потписују:
Учесник комасације:
__________________

Геодетски стручњак:
____________________

Представник комисије:
___________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина Осипаоница
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
___-__-______
Датум:__.__.2017.год
На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и
41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Осипаоница ( Град Смедерево), саставља
следећи:

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ПРВИ ДЕО: ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР
НЕПОКРЕТНОСТИ
К.О
Број листа непокретности: __

Веза са ЛН број: ...................................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

КУЋНИ
БРОЈ

УЛИЦА

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ЈМБГ/МБ

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ
ДЕЛА
ПАРЦЕЛЕ

ПОТЕС ЗВАНО
МЕСТО

ПОВРШИНА
ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ШТА
2

Ha - a - m

ПРАВНИ СТАТУС
ОБИМ
ПОВРШИНА
ОБЈЕКТА
ПРАВА
УДЕЛА
СЛУЖБЕНОСТИ,
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ЗАБЕЛЕЖБЕ
ПАРЦЕЛОМ
2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНИХ У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права и/или евентуалне изјаве других лица на основу
којих се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОСИПАОНИЦА, ГРАД СМЕДЕРЕВО

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
К.О.

Веза са Записником УФС број: ...............................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈМБГ/МБ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

УЛИЦА

КУЋНИ
БРОЈ

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

ПОВРШИНА
БРОЈ
ПОТЕС - ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ДЕЛА
ЗВАНО ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛЕ МЕСТО
ШТА
2

Ha - a - m

ОБИМ
ПОВРШИНА
ПРАВА
УДЕЛА
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛОМ

ПРАВНИ СТАТУС
ОБЈЕКТА
СЛУЖБЕНОСТИ,
ЗАБЕЛЕЖБЕ

2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА
О НЕПОКРЕТНОСТИМА
Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности
слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:
1.
............................................................................................................................................................................
.....
2.
............................................................................................................................................................................
.....
3.
............................................................................................................................................................................
.....

У Смедереву __.__.2017.год

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Председник
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34.
На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број
104/2016) члана 1. став 2. Правилника о критеријумима
за утврђивање минималног износа који одређује јединица
локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник
Републике Србије“, број 101/2017) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе

11. маj 2018. године

месечно, за станове и пословне просторе у зградама које
имају од 8 до 30 посебних делова;
- накнаду принудном професионалном управнику за
управљање посебним деловима у износу од 285,00 динара месечно за станове и пословне просторе у зградама које
имају преко 30 посебних делова;
- накнаду принудном професионалном управнику за
управљање гаражним местом у заједничкој гаражи као посебном делу у износу од 81,00 динар месечно;
- накнаду принудном професионалном управнику за
управљање гаражом и гаражним боксовима у износу од
41,00 динар месечно.
Члан 4.

ОД Л У КУ
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА ТРОШКОВА
ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА
ЗГРАДА, ВИСИНИ ИЗНОСА НАКНАДЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА У СЛУЧАЈУ
ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ
УПРАВНИКА И МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА
ТРОШКОВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су
власници посебних делова зграда дужни месечно издвајати
за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова
зграда које се налазе на територији града Смедерева, као
и висина износа накнаде коју плаћају власници посебних
делова зграда у случају принудно постављеног професионалног управника од стране надлежног органа града Смедерева.
Члан 2.
Власници посебних делова зграда на територији града
Смедерева у обавези су месечно издвајати на име минималних трошкова за текуће одржавање заједничких делова
зграда следеће износе:
- минимални износ трошкова за текуће одржавање за
стан и пословни простор у згради без лифта у износу од
305,00 динара месечно;
- минимални износ трошкова за текуће одржавање за
стан и пословни простор у згради са лифтом у износу од
397,00 динара месечно,
- минимални износ трошкова за текуће одржавање за
гаражу у износу од 183,00 динара месечно;
- минимални износ трошкова за текуће одржавање за
гаражне боксове и гаражна места у заједничкој гаражи у
износу од 122,00 динара месечно.

Власници посебних делова зграда на територији града
Смедерева, у обавези су да месечно издвајају на име минималних трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграда следеће утврђене износе :
- у зградама старости до 10 година 2,65 динара/м², а
уколико зграда има лифт 3,44 динара/м²;
- у зградама старости од 10 до 20 година 3,97 динара/м²,
а уколико зграда има лифт 5,16 динара/м²;
- у зградама старости од 20 до 30 година 5,29 динара/м²,
а уколико зграда има лифт 6,88 динара/м²;
- у зградама старости преко 30 година 6,61 динар/м², а
уколико зграда има лифт 8,60 динара/м²;
- у зградама старости до 10 година 1,59 динара/м² за
гараже, односно 1,06 динара/м² за гаражни бокс и гаражно
место у заједничкој гаражи;
- у зградама старости од 10 до 20 година 2,38 динара/м²
за гараже, односно 1,59 динара/м² за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи;
- у зградама старости до 20 до 30 година 3,17 динара/м²
за гараже односно 2,12 динара/м² за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи;
- у зградама старости преко 30 година 3,97 динара/м² за
гараже односно 2,65 динара/м² за гаражни бокс и гаражно
место у заједничкој гаражи.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 360-8/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 3.
Власници посебних делова зграда на територији града
Смедерева у обавези су месечно плаћати накнаду у случају
принудно постављеног професионалног управника, и то:
- накнаду принудном професионалном управнику за
управљање посебним деловима у износу од 203,00 динара
месечно, за станове и пословне просторе у зградама које
имају до 8 посебних делова;
- накнаду принудном професионалном управнику за
управљање посебним деловима у износу од 244,00 динара

35.
На основу члана 200. став 1. тачка 11. и члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и
5/2015) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА
2017. ГОДИНУ

Страна 255 – Број 3
Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-150/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево – у ликвидацији за 2017. годину, број
649 од 23.03.2018. године, матични број 07361068, ПИБ
100966461, са адресом Смедерево, Улица Трг Републике
број 5, сачињен од стране ликвидационог управника.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2504/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

36.

37.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе

ОД Л У КУ
О КОНВЕРЗИЈИ ДУГА НА ДАН 30.11.2017. ГОДИНЕ СА КАМАТОМ ДО 11.01.2018. ГОДИНЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНОГ ЈАВНОГ ПРИХОДА –
ДЕЛА ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ КАО ПРИХОДА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У КАПИТАЛ ГРАДА
I

На основу члана 200. став 1. тачка 11. и члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и
5/2015) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Туристичке
организације града Смедерева у ликвидацији за 2017. годину, број 7 од 28.03.2018. године, матични број 07199457,
ПИБ 102186073, са адресом Смедерево, Улица Трг Републике број 1-3, сачињен од стране ликвидационог управника.

Скупштина града Смедерева је сагласна са препоруком из Закључка Владе Републике Србије, 05 Број:
023-1073/2017-1 од 11.01.2018. године, да се пореско потраживање Града Смедерева, као повериоца, у износу од
2.435.713,54 динара (главница на дан 30.11.2017. године
са припадајућом каматом до 11.01.2018. године), које се
односи на обавезе Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д.
Београд по основу уступљеног јавног прихода пореза на
зараде, конвертује у трајни улог Града Смедерева у капитал
Друштва.
II
Потраживања Града Смедерева утврђена у тачки I ове
Одлуке чиниће елементе уговора о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал Града Смедерева у Саобраћајном предузећу „Ласта“ А.Д. Београд.
Овлашћује се градоначелница града Смедерева др Јасна Аврамовић, да у име Града Смедерева потпише Уговор о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал
Града Смедерева у Саобраћајном предузећу „Ласта“ А.Д.
Београд.
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III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3499/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

38.
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35., а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана
35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србиј“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 11.
и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе

11. маj 2018. године

Старост заштићеног стабла храста процењује се на око
130 година.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 3.
Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања
вредности старих стабала храста лужњака као представника некадашњих лужњакових шума, импозантних димензија, доброг здравственог стања и виталности, старости, очуваности, аутентичног изгледа и естетичности, које својим
изгледом и димензијама доприноси амбијенталној вредности простора у градској средини.
Члан 4.
Циљеви заштите из члана 3. ове Одлуке се реализују
кроз чување и редовно одржавање заштићеног подручја,
спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера заштите, мера ревитализације, у складу са законом којим се
уређује заштита и очување природе.
II РЕЖИМ ЗАШТИТЕ, УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
На заштићеном подручју успоставља се режим заштите
III степена.
Члан 6.

ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ХРАСТ ПЛАТНАРА“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе – ботанички, под именом ‘’Храст Платнара’’, као заштићено
подручје локалног значаја, III категорије (у даљем тексту:
заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло храста и припадајући простор чију границу на терену чини хоризонтална пројекција крошње храста пречника 21м.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), на катастарским парцелама
број 1090 и 1085/3 (у државној својини РС) и 1085/1 (у приватној својини), све у КО Смедерево 01, у центру Града, у
делу насеља познатом под именом „Платнара“.
Површина заштићеног подручја износи 3,46 ари.
Основне дендрометријске вредности заштићеног стабла храста су:
1. висина стабла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00м;
2. пречник крошње. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00м;
3. висина дебла до прве живе гране . . . . . . . . . .  2,85м;
4. обим дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,72м;
5. пречник дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,18м.

На заштићеном подручју забрањује се:
1. оштећивање и сеча стабла, ломљење грана, кидање
лишћа, уништавање коре и кореновог система, или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле
битна својства, или довеле у питање биолошки опстанак
стабла;
2. ложење ватре;
3. постављање и садња било ког декоративног зеленила
(жбунастих форми и сл.) на делу заштићене површине стабла које би могло да утиче на његово сагледавање;
4. постављање (укуцавање) табли и других обавештења
на деблу заштићеног стабла;
5. бацање и депоновање смећа и другог отпада на заштићеној површини, а посебно у касети око дебла стабла;
6. раскопавање и депоновање земље;
7. извођење грађевинских радова и активности који
могу негативно да утичу на стабло;
8. уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих радова;
9. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз стабло;
10. предузимање свих радова, активности и пројеката
који нису у складу са заштитом, а који оштећују или нарушавају вредности заштићеног подручја.
Члан 7.
На заштићеном подручју се дозвољава одржавање заштићене површине, односно касете око дебла заштићеног
стабла и то редовно уклањање корова, сувих грана и отпада
и редовне мере заштите у зависности од потребе.
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Члан 8.

На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на редовне и
превентивне мере неопходне за очување и одржавање виталности стабла, под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод);
2. друге активности - на начин којим се не угрожава
вредност заштићеног подручја, а у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту:
План управљања) и условима заштите природе.
Члан 9.
Управљач заштићеног подручја је јавно предузеће са
којим Град има закључен уговор за обављање ове делатности (у даљем тексту: Управљач).
Члан 10.
Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм управљања (у даљем тексту: Годишњи
програм), у складу са законом и овом Одлуком;
2. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом и мерама заштите
из чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке;
3. на прописан начин обележи заштићено подручје;
4. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере заштите;
5. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
6. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
7. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају заштићено подручје и које
су у супротности са законом и овом Одлуком;
8. врши друге послове прописане законом и овом
Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз
стручну помоћ Завода.
Члан 11.
План управљања доноси Управљач на период од пет година, са садржином и на начин прописан законом којим се
уређује заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске
управе надлежно за послове заштите животне средине (у
даљем тексту: надлежно Одељење), по претходно прибављеном мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите
од пожара у складу са законом који регулише ову област и
прописима донетим на основу тог закона.
Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања пре истека периода на који
се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања
обавести јавност, што подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.
Члан 12.
План управљања се остварује Годишњим програмом,
на који сагласност даје надлежно Одељење.
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Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана
управљања из члана 11. ове Одлуке, извештај о остваривању Годишњег програма за претходну годину и Годишњи
програм за наредну годину достави надлежном Одељењу
у роковима прописаним законом којим се уређује заштита
природе.
III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 13.
Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
2. средстава обезбеђених за реализацију програма,
планова и пројеката у области заштите природе;
3. донација, поклона и помоћи;
4. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.
IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове
заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине,
у складу са Законом о заштити природе, овом Одлуком и
другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова 6. и 8. ове
Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара,
- о дговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара,
- предузетник у износу од 30.000 динара,
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 10. став 1; члана
11. ставова 4, 5. и 6.; члана 12. став 2. и члана 17. став 2. ове
Одлуке, и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- о дговорно лице Управљача као правног лица у износу
од 10.000 динара.

Страна 258 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Члан 17.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о заштити стабла храста лужњака „Платнара“ („Службени
лист општине Смедерево“, број 8/2007).

Управљач је дужан да План управљања донесе и достави надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
До доношења Плана управљања и Годишњег програма,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 18.
Плански документи, други планови и програми који
се односе на коришћење заштићеног подручја, као и План
управљања, морају бити међусобно усаглашени.

Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-133/2017-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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39.
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана
35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 11.
и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ХРАСТ ЛУЖЊАК – СМЕДЕРЕВО“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе – ботанички, под именом ‘’Храст лужњак - Смедерево’’, као заштићено подручје локалног значаја, III категорије (у даљем
тексту: заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло храста и припадајући простор чију границу на терену чини
хоризонтална пројекција крошње храста пречника 26,30м.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), на катастарској парцели број
2571/1 КО Радинац, у приватној својини, у кругу железаре
Смедерево.
Површина заштићеног подручја износи 5,42 ара.
Основне дендрометријске вредности заштићеног стабла храста су:
1. висина стабла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00м;
2. пречник крошње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,30м;
3. обим дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,88м;
4. пречник дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23м;
5. висина стабла до прве живе гране . . . . . . . . . .  1,90м.
Старост заштићеног стабла храста процењује се на око
190 година.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 3.
Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања
вредности старих стабала храста лужњака као представника
некадашњих лужњаково – јасенових шума, импозантних димензија, доброг здравственог стања и виталности, старости,
очуваности, аутентичног изгледа и пејзажне атрактивности.
Члан 4.
Циљеви заштите из члана 3. ове Одлуке се реализују
кроз чување и редовно одржавање заштићеног подручја,
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спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера заштите, мера ревитализације, у складу са законом којим се
уређује заштита и очување природе.
II РЕЖИМ ЗАШТИТЕ, УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
На заштићеном подручју успоставља се режим заштите
III степена.
Члан 6.
На заштићеном подручју забрањује се:
1. оштећивање и сеча стабла, ломљење грана, кидање
лишћа, уништавање коре и кореновог система, или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле
његова битна својства, или довеле у питање његов биолошки опстанак;
2. ложење ватре;
3. садња било ког декоративног зеленила (жбунастих
форми и сл.) на делу заштићене површине стабла које би
могло да утиче на његово сагледавање;
4. постављање (укуцавање) табли и других обавештења
на деблу заштићеног стабла;
5. бацање и депоновање смећа и другог отпада;
6. раскопавање и депоновање земље;
7. извођење грађевинских радова и активности које
могу негативно да утичу на стабло;
8. уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих радова;
9. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз стабло;
10. испуштање отпадних и загађених вода;
11. предузимање свих радова, активности и пројеката
који нису у складу са заштитом, а који оштећују или нарушавају вредности заштићеног подручја.
Члан 7.
На заштићеном подручју се дозвољава одржавање заштићене површине и то редовно кошење траве, уклањање
корова, отпада и др.
Члан 8.
На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на мере неопходне за очување и одржавање виталности стабла (уклањање
сувих грана, превентивне мере, редовне мере заштите у зависности од потребе), а под условима које утврђује Завод за
заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод), као и орезивање стабала лишћара и четинара који својом крошњом
залазе у крошњу храста;
2. друге активности - на начин којим се не угрожава
вредност заштићеног подручја, а у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту:
План управљања) и условима заштите природе.
Члан 9.
Управљач заштићеног подручја је правно лице у чијем
власништву је катастарска парцела на којој се налази заштићено подручје (у даљем тексту: Управљач).
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Члан 10.

Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм управљања (у даљем тексту: Годишњи
програм), у складу са законом и овом Одлуком;
2. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом и мерама заштите
из чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке;
3. на прописан начин обележи заштићено подручје;
4. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере заштите;
5. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
6. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
7. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају заштићено подручје и које
су у супротности са законом и овом Одлуком;
8. врши друге послове прописане законом и овом
Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз
стручну помоћ Завода.
Члан 11.
План управљања доноси Управљач на период од пет година, са садржином и на начин прописан законом којим се
уређује заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске
управе града Смедерева надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: надлежно Одељење), по
претходно прибављеном мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите
од пожара у складу са законом који регулише ову област и
прописима донетим на основу тог закона.
Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања пре истека периода на који
се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања
обавести јавност, што подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.
Члан 12.
План управљања се остварује Годишњим програмом,
на који сагласност даје надлежно Одељење.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана
управљања из члана 11. ове Одлуке, извештај о остваривању Годишњег програма за претходну годину и Годишњи
програм за наредну годину достави надлежном Одељењу
у роковима прописаним законом којим се уређује заштита
природе.
III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 13.
Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
2. средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе;
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3. донација, поклона и помоћи;
4. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.
IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове
заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине,
у складу са Законом о заштити природе, овом Одлуком и
другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција, у
складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова 6. и 8. ове
Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара;
- о дговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 10. став 1; члана
11. ставова 4, 5. и 6.; члана 12. став 2. и члана 17. став 2. ове
Одлуке, и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице Управљача као правног лица у износу
од 10.000 динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управљач је дужан да План управљања донесе и достави надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
До доношења Плана управљања и Годишњег програма,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 18.

Плански документи, други планови и програми који
се односе на коришћење заштићеног подручја, као и План
управљања, морају бити међусобно усаглашени.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о заштити споменика природе „Храста лужњака - Смедерево“ („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број

3/1995).
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Члан 20.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-134/2017-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

40.
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана
35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 11.
и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„КАРАЂОРЂЕВ ДУД“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе - ботанички, под именом „Карађорђев дуд“, као заштићено
подручје локалног значаја, III категорије (у даљем тексту:
заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло белог дуда и припадајући простор који је ограђен, а представља пречник некадашње крошње.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), на катастарским парцелама
број 1255/2 и 1268, КО Смедерево 01, у јавној својини Града, на пешачком тргу у центру Града.
Површина заштићеног подручја износи 0,7 ари (70м²).
Старост заштићеног стабла дуда процењује се на око
250 до 320 година.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
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штите, мера ревитализације, у складу са законом којим се
уређује заштита и очување природе.
II РЕЖИМ ЗАШТИТЕ, УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
На заштићеном подручју успоставља се режим заштите
III степена.
Члан 6.
На заштићеном подручју забрањује се:
1. оштећивање и сеча стабла, ломљење грана, кидање
лишћа, уништавање коре и кореновог система, или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле
битна својства, или довеле у питање биолошки опстанак
стабла;
2. ложење ватре;
3. постављање и садња било ког декоративног зеленила
(жбунастих форми и сл.) на делу заштићене површине стабла које би могло да утиче на његово сагледавање;
4. постављање (укуцавање) табли и других обавештења
на деблу заштићеног стабла;
5. бацање и депоновање смећа и другог отпада на заштићеној површини, а посебно у ограђеном делу око стабла;
6. раскопавање и депоновање земље;
7. извођење грађевинских радова и активности које
могу негативно да утичу на стабло;
8. уништавање кореновог система и дебла приликом извођења било каквих радова;
9. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз стабло;
10. предузимање свих радова, активности и пројеката
који нису у складу са заштитом, а који оштећују или нарушавају вредности заштићеног подручја.
Члан 7.
На заштићеном подручју се дозвољава одржавање заштићене површине у ограђеном делу, односно око дебла заштићеног стабла и то редовно уклањање отпада и редовне
мере заштите у зависности од потребе.
Члан 8.

Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања
стабла белог дуда, необичног и скулпторалног изгледа, велике старости и културно – историјске вредности, с обзиром на то да се везује за предају кључева града Смедерева
Карађорђу Петровићу 1805. године.

На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на редовне и
превентивне мере неопходне за очување и одржавање виталности стабла (уклањање сувих грана), под условима које
утврђује Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту:
Завод);
2. друге активности - на начин којим се не угрожава
вредност заштићеног подручја, а у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту:
План управљања) и условима заштите природе.

Члан 4.

Члан 9.

Циљеви заштите из члана 3. ове Одлуке се реализују
кроз чување и редовно одржавање заштићеног подручја,
спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера за-

Управљач заштићеног подручја је јавно предузеће са
којим Град има закључен уговор за обављање ове делатности (у даљем тексту: Управљач).

Члан 3.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 10.

Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм управљања (у даљем тексту: Годишњи
програм), у складу са законом и овом Одлуком;
2. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом и мерама заштите
из чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке;
3. на прописан начин обележи заштићено подручје и
обнови таблу о заштити (постави натпис – текстуални део);
4. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере заштите;
5. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
6. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
7. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају заштићено подручје и које
су у супротности са законом и овом Одлуком;
8. врши друге послове прописане законом и овом
Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз
стручну помоћ Завода.
Члан 11.
План управљања доноси Управљач на период од пет година, са садржином и на начин прописан законом којим се
уређује заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске
управе града Смедерева надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: надлежно Одељење), по
претходно прибављеном мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите
од пожара у складу са законом који регулише ову област и
прописима донетим на основу тог закона.
Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања пре истека периода на који
се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања
обавести јавност, што подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.
Члан 12.
План управљања се остварује Годишњим програмом,
на који сагласност даје надлежно Одељење.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана
управљања из члана 11. ове Одлуке, извештај о остваривању Годишњег програма за претходну годину и Годишњи
програм за наредну годину достави надлежном Одељењу
у роковима прописаним законом којим се уређује заштита
природе.
III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 13.
Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
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2. средстава обезбеђених за реализацију програма,
планова и пројеката у области заштите природе;
3. донација, поклона и помоћи;
4. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.
IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове
заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине,
у складу са Законом о заштити природе, овом Одлуком и
другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција,
у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова 6. и 8. ове
Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара,
- о дговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара,
- предузетник у износу од 30.000 динара,
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 10. став 1; члана
11. ставова 4, 5. и 6.; члана 12. став 2. и члана 17. став 2. ове
Одлуке, и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице Управљача као правног лица у износу
од 10.000 динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управљач је дужан да План управљања донесе и достави надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
До доношења Плана управљања и Годишњег програма,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.
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Члан 18.

Члан 20.

Плански документи, други планови и програми који
се односе на коришћење заштићеног подручја, као и План
управљања, морају бити међусобно усаглашени.

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

Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о заштити споменика природе „Карађорђев дуд“ („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995).

Број 020-135/2017-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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41.
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1. тачка
6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 35. став
2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 11. и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ХРАСТ ЛУЖЊАК – ДОЛОВО“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком проглашава се споменик природе – ботанички, под именом „Храст лужњак – Долово“, као заштићено подручје локалног значаја, III категорије (у даљем
тексту: заштићено подручје).
Члан 2.
Под заштићеним подручјем подразумева се стабло храста и припадајући простор чију границу на терену чини хоризонтална пројекција крошње храста пречника 24м.
Заштићено подручје се налази на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), на катастарској парцели број
785 КО Михајловац, у приватној својини, на месту званом
„Рајиште – Долово’’.
Површина заштићеног подручја износи 4,52 ара.
Основне дендрометријске вредности заштићеног стабла храста су:
1. висина стабла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00м;
2. пречник крошње .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00м;
3. обим дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00м;
4. пречник дебла на 1,30м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,27м;
5. висина стабла до прве живе гране . . . . . . . . . .  0,90м.
Старост заштићеног стабла храста процењује се на око
180 година.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
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штите, мера ревитализације, у складу са законом којим се
уређује заштита и очување природе.
II РЕЖИМ ЗАШТИТЕ, УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
Члан 5.
На заштићеном подручју успоставља се режим заштите
III степена.
Члан 6.
На заштићеном подручју забрањује се:
1. оштећивање и сеча стабла, ломљење грана, кидање
лишћа, уништавање коре и кореновог система, или предузимање било којих радњи и активности које би нарушиле
битна својства, или довеле у питање биолошки опстанак
стабла;
2. испаша стоке;
3. ложење ватре;
4. садња било ког декоративног зеленила (жбунастих
форми и сл.) на делу заштићене површине стабла које би
могло да утиче на његово сагледавање;
5. обрађивање земљишта испод крошње, односно садња култура на заштићеној површини стабла (у пројекцији
крошње);
6. постављање (укуцавање) табли и других обавештења
на деблу заштићеног стабла;
7. бацање и депоновање смећа и другог отпада;
8. раскопавање и депоновање земље;
9. извођење грађевинских радова и активности које
могу негативно да утичу на стабло;
10. уништавање кореновог система и дебла приликом
извођења било каквих радова;
11. неовлашћено одлагање и насипање материјала уз
стабло;
12. испуштање отпадних и загађених вода;
13. предузимање свих радова, активности и пројеката
који нису у складу са заштитом, а који оштећују или нарушавају вредности заштићеног подручја.
Члан 7.
На заштићеном подручју се дозвољава одржавање заштићене површине и то редовно кошење траве, уклањање
корова, сувих грана и отпада и сл.
Члан 8.

Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања
вредности старих стабала храста лужњака као представника аутохтоних шума лужњака и јасена, импозантних димензија, доброг здравственог стања и виталности, старости,
очуваности, аутентичног изгледа и пејзажне атрактивности.

На заштићеном подручју ограничавају се:
1. биолошко - техничке мере заштите - на редовне и
превентивне мере неопходне за очување и одржавање виталности стабла, под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод);
2. друге активности - на начин којим се не угрожава
вредност заштићеног подручја, а у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту:
План управљања) и условима заштите природе.

Члан 4.

Члан 9.

Циљеви заштите из члана 3. ове Одлуке се реализују
кроз чување и редовно одржавање заштићеног подручја,
спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера за-

Управљач заштићеног подручја је јавно предузеће са
којим Град има закључен уговор за обављање ове делатности (у даљем тексту: Управљач).

Члан 3.
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Члан 10.

Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм управљања (у даљем тексту: Годишњи
програм), у складу са законом и овом Одлуком;
2. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом и мерама заштите
из чланова 6, 7. и 8. ове Одлуке;
3. на прописан начин обележи заштићено подручје;
4. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере заштите;
5. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
6. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
7. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају заштићено подручје и које
су у супротности са законом и овом Одлуком;
8. врши друге послове прописане законом и овом
Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз
стручну помоћ Завода.
Члан 11.
План управљања доноси Управљач на период од пет година, са садржином и на начин прописан законом којим се
уређује заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске
управе града Смедерева надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: надлежно Одељење), по
претходно прибављеном мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите
од пожара у складу са законом који регулише ову област и
прописима донетим на основу тог закона.
Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања пре истека периода на који
се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања
обавести јавност, што подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.
Члан 12.
План управљања се остварује Годишњим програмом,
на који сагласност даје надлежно Одељење.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана
управљања из члана 11. ове Одлуке, извештај о остваривању Годишњег програма за претходну годину и Годишњи
програм за наредну годину достави надлежном Одељењу
у роковима прописаним законом којим се уређује заштита
природе.
III ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 13.
Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
2. средстава обезбеђених за реализацију програма,
планова и пројеката у области заштите природе;

11. маj 2018. године

3. донација, поклона и помоћи;
4. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.
IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове
заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине,
у складу са Законом о заштити природе, овом Одлуком и
другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција, у
складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова 6. и 8. ове
Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара;
- о дговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 10. став 1; члана
11. ставова 4, 5. и 6.; члана 12. став 2. и члана 17. став 2. ове
Одлуке, и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице Управљача као правног лица у износу
од 10.000 динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управљач је дужан да План управљања донесе и достави надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
До доношења Плана управљања и Годишњег програма,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 267 – Број 3

Члан 18.

Члан 20.

Плански документи, други планови и програми који
се односе на коришћење заштићеног подручја, као и План
управљања, морају бити међусобно усаглашени.

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

Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити споменика природе „Храст лужњак – Долово“ („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
3/1995).

Број 020-136/2017-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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42.
На основу члана 41.а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016), члана 20. став 1. тачака
11. и 35., а у вези са чланом 23. став 4., члана 32. став 1. тачка
6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016 -др. закон), члана 35. став
2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 11. и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ШАЛИНАЧКИ ЛУГ’’
Члан 1.
У Одлуци о заштити споменика природе „Шалиначки
луг“ („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст) назив Одлуке мења се и гласи: „Одлука о
проглашењу споменика природе „Шалиначки луг“ “.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овом Одлуком проглашава се група стабала храста
лужњака као споменик природе – ботанички, под именом
„Шалиначки луг“, као заштићено подручје локалног значаја, III категорије (у даљем тексту: заштићено подручје).“.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Заштићено подручје налази се на територији града
Смедерева (у даљем тексту: Град), на катастарској парцели
број 639/1 КО Шалинац (у државној својини РС), на алувијалној равни, око три километра јужно од десне обале
реке Дунав и око два километра од леве обале реке Велике
Мораве.
Површина заштићеног подручја износи 19.21.51 ха.
Заштићено подручје се проглашава у циљу очувања
вредности старих стабала храста лужњака, импозантних
димензија, аутохтоности, репрезентативности, реткости,
разноликости, целовитости и естетичности.
Циљеви заштите из става 3. овог члана се реализују
кроз чување и редовно одржавање заштићеног подручја,
спровођењем одговарајућих биолошко - техничких мера заштите, мера ревитализације, у складу са законом којим се
уређује заштита и очување природе.
Картографски приказ заштићеног подручја дат је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.“.
Члан 4.
У члану 3. став 1. речи „На заштићеној површини Споменика природе „Шалиначки луг“ замењују се речима „На
заштићеном подручју“.
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У члану 3. став 1. тачка 1) подтачке 3) и 5) речи „природно добро“ у одговарајућем падежу замењују се речима
„заштићено подручје“ у одговарајућем падежу.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 9) реч „Завода“ замењује се речима „Завода за заштиту природе Србије (у даљем тексту: Завод)“.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 10) и члану 3. став
1. тачка 2) подтачка 13) речи „споменику природе“ замењују се речима „заштићеном подручју“.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 11) и члану 3. став
1. тачка 2) подтачка 17) речи „заштићеној површини“ замењују се речима „заштићеном подручју“.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 12) речи „заштићеном простору’’ замењују се речима ‘’заштићеном
подручју’’.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 15) речи „заштићеној површини природног добра“ замењују се речима „заштићеном подручју“.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачке 16) и 19) речи „заштићена површина Споменика природе“ у одговарајућем
падежу замењују се речима „заштићено подручје“ у одговарајућем падежу.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 20) речи „простору природног добра“ замењују се речима „заштићеном подручју“.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка 21) речи „целој површини природног добра“ замењују се речима „заштићеном подручју“.
У члану 3. став 1. тачка 2) подтачка 7) реч „добра“ замењује се речју „подручја“.
У члану 3. став 1. тачка 2) подтачка 16) речи „за заштиту природе Србије“ бришу се.
У члану 3. став 1. тачка 2) подтачка 19) речи „природног
добра“ замењују се речју „подручја“.
У члану 3. став 1. тачка 2) подтачка 22) мења се и гласи:
„Израду свих планова, програма и пројеката којима се
обухвата заштићено подручје, уз претходно прибављање
услова Завода.“.
У члану 3. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„На заштићеном подручју ограничавају се активности
на начин којим се не угрожава вредност заштићеног подручја, а у складу са донетим Планом управљања заштићеним подручјем (у даљем тексту: План управљања) и условима заштите природе.“.
Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи:
„Заштита, управљање, коришћење и унапређење заштићеног подручја се спроводи на основу закона којим се
уређује заштита и очување природе, ове Одлуке и Плана
управљања.
План управљања доноси Управљач заштићеног подручја (у даљем тексту: Управљач) на период од пет година, са
садржином и на начин прописан законом којим се уређује
заштита природе.
На План управљања сагласност даје Одељење Градске
управе града Смедерева надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: надлежно Одељење), по
претходно прибављеном мишљењу Завода.
План управљања садржи и превентивне мере заштите
од пожара у складу са законом који регулише ову област и
прописима донетим на основу тог закона.
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Управљач је дужан да анализира спровођење и остварене резултате Плана управљања пре истека периода на који
се исти доноси и да по потреби изврши његову ревизију.
Управљач је дужан да о предлогу Плана управљања
обавести јавност, што подразумева јавни увид у предложени План управљања.
Управљач организује и спроводи јавни увид и исти траје 30 дана.“.
Члан 6.
Члан 5. мења се и гласи:
„Управљач заштићеног подручја је Удружење за неговање природне и културне баштине „Храст“ Смедерево.“.
Члан 7.
Члан 6. мења се и гласи:
„План управљања се остварује Годишњим програмом
управљања (у даљем тексту: Годишњи програм), који доноси Управљач, а на који сагласност даје надлежно Одељење.
Управљач је дужан да извештај о остваривању Плана
управљања из члана 4. ове Одлуке, извештај о остваривању Годишњег програма за претходну годину и Годишњи
програм за наредну годину достави надлежном Одељењу
у роковима прописаним законом којим се уређује заштита
природе.“.
Члан 8.
Члан 7. мења се и гласи:
„Управљач је дужан да:
1. донесе План управљања, а на основу њега и Годишњи програм, у складу са законом и овом Одлуком;
2. донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској
служби;
3. донесе Акт о накнади за коришћење заштићеног подручја;
4. чува заштићено подручје и спроводи прописан режим заштите у складу са законом и мерама заштите
из члана 3. ове Одлуке;
5. на прописан начин обележи заштићено подручје;
6. перманентно прати здравствено стање и благовремено предузима неопходне мере заштите;
7. обезбеди надзор над спровођењем мера заштите;
8. редовно обавештава Завод о свим насталим променама у оквиру заштићеног подручја које га могу уништити или нарушити његова битна својства;
9. у сарадњи са надлежним органима спречава све активности које угрожавају заштићено подручје и које
су у супротности са законом и овом Одлуком;
10. врши друге послове прописане законом и овом
Одлуком.
На Правилник из става 1. тачка 2. овог члана и Акт из
става 1. тачка 3. овог члана, сагласност даје надлежно Одељење.
Обавезе из става 1. овог члана, Управљач спроводи уз
стручну помоћ Завода.’’.
Члан 9.
Члан 8. мења се и гласи:
„Финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из:
1. средстава буџета Града;
2. средстава обезбеђених за реализацију програма,
планова и пројеката у области заштите природе;
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3. донација, поклона и помоћи;
4. накнаде Управљачу за коришћење заштићеног подручја;
5. других извора у складу са законом.
Средства обезбеђена у буџету Града исплаћују се Управљачу у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за текућу годину, а на основу Годишњег програма.
Средства остварена наплатом накнаде за коришћење
заштићеног подручја, Управљач је дужан да води на посебном рачуну и иста користи за заштиту, развој и унапређење
заштићеног подручја.’’.
Члан 10.
Иза члана 8. додају се нови чланови 9, 10. и 11. који
гласе:
„Члан 9.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове
заштите животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине,
у складу са Законом о заштити природе, овом Одлуком и
другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција, у
складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима.
Члан 10.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 3. става 1. тачка
1. и члана 3. става 2. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- правно лице у износу од 50.000 динара.
Члан 11.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 4. ставова 5, 6.
и 7.; члана 6. става 2. и члана 7. став 1. ове Одлуке, и то:
- Управљач као правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице Управљача као правног лица у износу
од 10.000 динара.“.
Досадашњи чланови 9. и 10. постају чланови 12. и 13.
Члан 11.
Досадашњи члан 9. који постаје члан 12. мења се и
гласи:
„Управљач је дужан да План управљања, Правилник о
унутрашњем реду и чуварској служби и Акт о накнади за
коришћење заштићеног подручја, донесе и достави надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
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До доношења Плана управљања и Годишњег програма, као и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби и Акта о накнади за коришћење заштићеног подручја,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.“.
Члан 12.
Досадашњи члан 10. који постаје члан 13. мења се и
гласи:
„Плански документи, други планови и програми који
се односе на коришћење заштићеног подручја, као и План
управљања, морају бити међусобно усаглашени.“.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-139/2017-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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43.

На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и ставoва 5. 6. и 9. Закона о
водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), Одлуке о
одређивању граница водних подручја („Службени гласник Републике Србије“, број 92/2017),
Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број
83/2010), Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2018), а у складу са Уредбом о утврђивању
Општег планa за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној 11. маја 2018. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1.

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1.1.

Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода
II реда-Градски оперативни план одбране за подручје града Смедерева
Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и одбрана
од града

1.2.
1.3.
2.

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Генерална реонизација подручја
Топографске карактеристике подручја
Хидрографске карактеристике водног подручја: подаци о водотоцима и о
подручју угроженом од поплава
Саобраћајна инфраструктура и систем веза водног подручја

3.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

-1-
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II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕII РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
II-1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕIIРЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1.
2.

ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

Генерална шема руковођења и координације активности у одбрани од поплава
од вода II реда

2.2.

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју градаодговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава

2.2.1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева
2.2.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава
2.2.3.Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава
2.2.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из плана одбране од поплава
2.2.2.1.Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите иодбране од поплава
(лице задужено локалним оперативним планом)
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава од вода II реда
2.2.2.3. Повереници помоћника
2.2.2.4. Одговорна лица виталних система

3.

СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

3.1.
3.2.
3.3.

Територијално водопривредно предузеће
Витални системи заштите подручја града
Остали субјекти - учесници у одбрани од поплава

II-2.

ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД
ПОПЛАВА ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА,АКТИВНОСТИ И
РАДОВА
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2.

СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У
ИНТЕГРАЛНОЈ ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НАПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

3.

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД ГРАДА

II-3.

ОСТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ НА
ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ ЛИНИЈЕ И
ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА

1.
ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ УЗРОК
ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
1.1.

Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1.2.Критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплавана водотоцимаII реда
1.3.

Приоритети и носиоци

II-4. ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕОДБРАНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА И
ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1.

Људство и стручни кадрови

1.2.

Опрема, механизација и материјал

2.

ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

II-5.

СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ

IIIСИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.

ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.1.Идентификација материјалних штета на подручју
1.2.
2.

Критеријуми за процену штета
УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
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ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

3.1.

Финансирање одбране од поплава за воде II реда

3.2.

Финансирање одбране од леда

3.3.

Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетна
дејства вода II реда

3.4.

Приоритети у финансирању

3.5.

Измене персоналних решења

3.6.

Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава

4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I ОПШТИ ДЕО

1.
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДАСМЕДЕРЕВА
1.1.

Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од
поплавних вода II реда - Градски оперативни план одбране за подручјеграда
Смедерева

У приобаљу нерегулисаних водотокова II реда могусе јавити хидролошке појаве
које изазивају плављење добара и насеља.
Због тога је овим планом обухваћено подручје које може бити угрожено не само услед
неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система, већ и
подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од штетног дејства вода II реда на
територији града Смедерева.
Градским планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне
хидролошке околности на назначеном подручју, који су систематизовани по степенима
одбране од поплава и по учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази
одбране посебно.
1.2. Одбрана од леда на водотоцимаII реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења
приобаља.
За ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним
планом за одбрану од поплава и леда надлежаност је Града Смедерева.
1.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II редаи одбрана од
града
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Могућност коинциденције неповoљних хидролошких услова (који могу изазвати
повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са
неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише, град у летњим условима,
односно ледене кише и снежне падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне
опасности и спровођење одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима
територије града, овакве појаве се третирају елементарним непогодама.
Градским планом обухваћене су и мере, радови и активности које је неопходно
вршити у условима појаве других бујичних феномена - клизишта, одрона и бујичне лаве.
2.

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.

Генерална реонизација подручја

Подручје је лоцирано у сливовима водотока реке Дунав и реке Велика Морава па
стога и припада водним подручјима ”Дунав” и ”Морава”. Приказ насеља и добара од значаја
за план одбране од поплава дат је по припадности водним подручјима.
Водно подручје ”Дунав”
 Приобаље бујичних потока:
Месне заједнице: "Царина", "Свети Сава", "Ладна вода", "Лештар", "Златно брдо".
 Приобаље бујичних потока:
Села: Водањ, Петријево, Удовице, Сеоне, Вучак.
Водно подручје ”Морава”
а. н а с е љ а
1. Сеоска насеља и пољопривредне површине на подручју катастарских општина:
Радинац, Враново, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци.
.
 Приобаље бујичних потока:
Села: Раља, Биновац, Друговац, Мало Орашје, Врбовац, Бадљевица, Михајловац, Ландол,
Колари , Суводол, Луњевац, Добри До.
б. уређене пољопривредне површине
К.О. Осипаоница, К.О. Лугавчина и К.О. Сараорци, К.О. Раља , К.О. Радинац и К.О.
Луњевац.
Овако извршена реонизација је приказана на карти одбране, која је саставни део овог
плана, а која произилази из техничке документације за одбрану од поплава подручја града
Смедерева.
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Топографске карактеристике подручја

Територија града Смедерева има површину од 481,5 км2. Град чине 11 градских
Месних заједница и 27 сеоских насеља у којима живи 108.209 становника (град-64.174
становника по попису из 2011 године).
Граничи се са општинама Гроцка (запад), Пожаревац (исток), Ковин (север),
Смедеревска Паланка (југ).
Посебну специфичност овом подручју даје веома развијена хидрографска мрежа са
великим рекама: река Дунав (18 км кроз подручје града), река Велика Морава (51,5 км кроз
подручје града) са притокама изразито бујичног карактера.
Подручје је у целини брдско-равничарског карактера, при чему су најзначајнија добра
и насеља лоцирана у равничарским, нижим деловима подручја са котом од 68 мнм до 74 мнм.
Овај део подручја угрожен је од бујичних поплава са околних брдских сливова који
гравитирају ка реци Дунав и реци Велика Морава, посебно у условима коинциденције
падавина у сливу са високим водостајима у овим рекама.
Конфигурација терена и описана диспозиција насеља и добара на подручју града
Смедерева условљава посебну угроженост и од последица бујичних појава (нанос, бујична
лава, клизишта, одрони), односно од ледених појава (ледоход, ледостај).
Сеоска насеља на вишим деловима терена обухваћена овим планом потенцијално су
угрожена од бујичних поплава и бујичним појавама у притокама реке Дунав и реке Велика
Морава.
2.3.

Хидрографске карактеристике воднoг подручја: подаци о водотоцима и о
подручју угроженом од поплава

За сагледавање степена угрожености овог подручја од штетног дејства вода II реда од
посебног су значаја познавања хидрографских карактеристика подручја, проблематика
заштите добара у приобаљу уређеним и неуређеним водотоцима, што је обухваћено
следећим табеларним приказима:
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Слив реке Мораве: К.О. Брежане, (6 + 200)

1.1. Притока
р. Језава
Од км 11+000 до км 36+400, 25,4 км
1.1.1. Притока
Река Коњска
30 км
1.1.2. Притока
Поток Голобок, цео слив са
притокама
8 км.
1.1.3. Притока
Раља
27 км

Равничарски ток са сливом који обухвата
уређене површине на левој обали од корита
жел.пруге БГД – Ниш
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.

Слив р. Језаве: К.О. Враново, (6 + 400)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Осенчена поља су водотоци вода I реда
Неосенчена поља су водотоци вода II реда
Наведено представља приказ повезаности Оперативног плана за одбрану од поплава за водеI реда Оперативног плана за одбрану од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева.

1.1.3.1. Притока Слив реке Раље: на 8 км
Ландолски поток, 3,2 км
1.1.3.2. Притока Слив реке Раље: на 9,5 км
Поток Долови
1.1.3.3. Притока Слив реке Раље: на 12,5 км
Поток Живковац, 3 км

Бујични и равничарски ток низводно од
аутопута БГД – Ниш

3
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“ и то:
- већим до 5 км регулације
- мањим до 21 + 200 регул.
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
до 14+522 рег.корита
Равничарско – бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

Слив реке Језаве: (нерегулациони део)

Слив реке Језаве: К.О. М.Крсна, (17 + 500)

СЛИВ
Локација ушћа
2
Слив р. Дунава: К.О. Кулич, (1.104 + 500)

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км 0+000 до км 51+500 51,5 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ„МОРАВА“

11. маj 2018. године
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2. река Језава
Од км 0+000 до км 8+908 8,908км
2.1. Притока
Бадрика-цео слив са
притокама
32 км

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км. 1106 до км 1127
21 км
1.1. Притока
Поток Селиште
3,8 км
1.2. Притока
Поток Удовички
2,8 км
1.3. Притока
Поток Саставак
3,0 км
1.4. Притока
Поток Поток
2,4 км
1.5. Притока
Петријевски поток
8 км
1.5.1. Притока
Ћириловачки поток
2,5 км
1.6. Притока
Вучачки поток
4 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Равничарски ток у успору диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Равничарски ток у успору за веће воде од р.
Језаве, урађено пројектно решење уређења
слива Бадрике (канали ЦС) није реализовано

Равничарско-бујични ток који обухвата и
уређене површине у насељу Смедерево
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Ковачићево и Лештар
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Вучак и Смедерево

Бујични поток

Бујични ток

Равничарско – бујични ток

3
Равничарски ток са диригованим режимом
условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Слив реке Дунава: К.О. Орешац
(1123 + 800)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице
(1120 + 000)
Слив реке Дунава: К.О. Сеоне,
(1124 + 700)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице, К.О.
Сеоне, (1123 + 000)
Слив реке Дунав: Ушће у зони Тврђаве
(1115 + 200)
Слив Петријевског потока са ушћем на
споју улица Петријевска и Старца Вујадина
Слив реке Дунав: Ушће у Језавској
акумулацији са евакуацијом преко каналске
мреже и ЦС „Смедерево“ у реку Дунав
Слив реке Мораве: К.О. Брежане (6 + 200 –
Регулација)
Слив реке Језаве: К.О. Липе, (6 + 200 –
регулација)

СЛИВ
Локација ушћа
2

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕВОДНОГ ПОДРУЧЈА: ПОДАЦИ О ВОДОТОЦИМA, О ПОДРУЧЈИМА УГРОЖЕНИМ ОД ПОПЛАВА
ИПРОБЛЕМАТИЦИ ЗАШТИТЕ

Страна 278 – Број 3
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Саобраћајна инфраструктура и систем веза водног подручја

Ефикасност спровођења одбране од поплава и заштитa од различитих видова штетног
дејства вода II реда, у директној је зависности од могућности обезбеђења услова за приступ
угроженим локацијама града, одбрамбеној линији у ванредним хидролошким околностима
чија се одбрана може организовати, односно за евакуацију добара и становништва у
ванредном стању.
Саставни део Градског плана за одбрану од поплава за воде II реда је детаљан план
саобраћајница на подручју града систематизован по категоријама пута уз неопходне податке
од значаја за спровођење одбране.
Ефикасан систем веза је предуслов за благовремену размену информација и
доношењeблаговремених одлука у току одбране од поплава.
Саставни део овог плана је преглед телефонских и факс веза између учесника.
3.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

-Предузимање интервентних радова на прегледу, утврђивању степена угрожености и
извођењу радова којима ће се умањити ризик од бујичних поплава изливањем воде из корита
бујичних водотока,
-Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за регулисање
бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката,
-Израда и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе,
обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава,
- Урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских
зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и
материјалних добара од поплава,
- Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,
- Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих,
- Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих,
-Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање,
- Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде,
-Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа
који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији,
- Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим
бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења
евакуације,
-Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и
узајамну заштиту,
-Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава,
- Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање
на води и под водом,
-Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за
воду, (ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу завршити
у оквиру одбране од поплаве,
- Формирање базе података о свим пловним објектима,
-Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи
угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера,
- Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и
-9-

Страна 280 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

спасавања од поплава,
-Практичне вежбе организованих снага цивилне одбране, увежбати радње и
поступке из области заштите спасавања од поплава,
- Израда планова заштите спасавања од поплава.

II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВАЗА ВОДЕII РЕДА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
II-1.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1.
ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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АКТИВНОСТИ

У

НАДЛЕЖНОСТИ

ЈВП

Комуналне
активности

Хидротехничке
активности

Административне
активности

Г.К.А.4. Отклањање последица од штетног дејства вода

Г.К.А.3. Алармирање и евакуација становништва

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовинe и контрола саобраћаја

Г.К.А.1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВИТАЛНИХ СИСТЕМА

Г.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п. на
подручју града
Г.Х.А.2. Прогноза хидролошко метеоролошких појава-разрада модела
прогнозе и процедуре најаве и упозорења
Г.Х.А.3. Активности у заледђу одбрамбене линије-превентивне и
ванредне интервенције

Г.А.А.4. Информисање и едукација јавности

Г.А.А.3 Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју
града-ангажовање градског штаба за о.о.п.

Г.А.А.2. Расподела задужења и координација-разрада и имплементација
оперативног плана за о.о.п.

Г.А.А.1. Устројство градског оперативног плана за о.о.п.-усагалашавање
са водопривредним за о.о.п

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у
залеђу одбрамбене линије

Активности у надлежности града

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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НАПОМЕНА:
Овом шемом није дефинисана динамика спровођења активности. Свака активност обухвата три фазе:
• превентивно ангажовање - у периоду редовних хидролошких околности,
• интезивно ангажовање - у периоду настанка опасности,
• ванредно стање - у околностима директне угрожености становништва и добара од поплава и штетног дејства вода без могућности одбране.

В.K.А.4. Пружање стручне помоћи у људству, механизацији и опреми у
ванредним ситуацијама на подручјима без изграђених заштитних објеката

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у залеђу
одбрамбене линије

В.Х.А.3. Активности на одбрамбеној линији у различитим фазама одбране

В.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п.
за секторе Д.3. и М.1.
В.Х.А.2. Прогноза хидролошких појава -процедура најаве и упозорења

В.А.А.3. Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју градаангажовање помоћника руководиоца у оквиру градског штаба за о.о.п.

В.А.А.2.Расподела задужења и координација-разрада оперативног плана за
о.о.п.

В.А.А.1. Устројство водопривредног оперативног плана за о.о.п.

На водотоцима на којима су изграђени заштитни водопривредни објекти

ВОДОПРИВРЕДНЕ
“СРБИЈАВОДЕ”

Одбрана од поплава и других видова штетног дејства вода на подручју града

1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ

11. маj 2018. године
Страна 281 – Број 3

Страна 282 – Број 3

2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД
ПОДРУЧЈУГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПОПЛАВА

11. маj 2018. године

ЗА

ВОДЕ

II

РЕДА

НА

Руковођење одбраном за водеII реда засновано је на принципима јасне субординације
и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева условљава обезбеђење услова за
интегрално спровођење одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
ЧланГрадског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите
и
одбране од поплава- координација, руковођење и реализација плана одбране од поплава за
воде II реда на подручју града Смедерева.
-Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорних лица повереника за делове подручја града (месне заједнице) и производне системе који се као
целине морају засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која
мора бити ангажована у одбрани;
- Виталних система на подручју града - институцијаса седиштем на подручју града
без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење
потреба становништва и производње, односно институција које могу обезбедити ефикасно
спашавање становништва и добара.
Шемом руковођења дефинисани су правци руковођења, правци индиректне и
директне координације ових субјеката уз поштовање принципа хијерархије и субординације.

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

Генерална шема руковођења и координације активности у одбрани од поплава од вода II реда
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ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ МОРАВА”

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

територијално водопривредно предузецеВПД “Смедерево”
секторскји руководилац ВП “Дунав”
секторскји руководилац ВП “Морава”

Одговорна лица
и и и и и ии и и и ии и и и и и и ии и и и и и и и и и и и ии и и и и и и и и и и и и и и и и :
___________________________________________________
Министарство - сектор водопривреде
републички руководилац
ЈВП “Србијаводе”
и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и ии “и и и и и ”
и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и ии “и и и и и и ”
и и и и и и и и и и и .и и и и “и и и и и ”
Помоћник рук.за ВП “Морава”

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ ДУНАВ”

координација
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повереници

Члан Градског штаба за ванредне ситуације
надлежан за мере заштите и одбране од поплава

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

повереници

СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

руковођење

координација

руковођење

ОПЕРАТИВА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ОДГОВОРНА ЛИЦА

ПОЛИЦИЈА

ПТТ

ЖТП

ЕПС

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

и и и и и и и и ии и и ии ии

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

и и ии и и и и и и и и и

ПУТНА ПРИВРЕДА

ЈАВНАКОМУНАЛНА
ПРЕДУЗЕЋА

Одговорна лица

ГРАД СМЕДЕРЕВО И ДОБРА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И ИНДУСТРИЈСКИ ПОГОНИ У СКЛОПУ ЊЕ
СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

руковођење

2.Руковођење одбраном од поплава на подручју града
2.1.2. ДЕТАЉНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

руковођење

11. маj 2018. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 283 – Број 3

Плавинац

25, мај

К.дуд

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

ВПД “Смедерево”
секторскируковод. засекторД.3.
секторскируковод. засекторМ.1

Радинац

З. брдо

координац
ија

руковођење

руковођење
Повереници за водно подручје “Морава”

уређене

ПК
Годомину
стечају
руковођење

координација

Кулич

К.о.
Шалинац

Шалинац

К.о. Липе

приобаље бујичних потока

Одговорна лица

К.О. САРАОРЦИ
К.О. Лугавчина
К.О. Осипаоница
ПК “Годомин”у стечају
К.О. .Липе

и и ии ии и и и и ии

и и и и и и и и и и и и и .и и и ии и и и и

и ии

и ии

ии и

и и и и и и ии

и ии ии ии и и иии и иии ии ии

и и и и и и и и ии и и и и ии

и и ии ии и иии ии ии

и иии и и ии ииии и

ии и и и ии и .и и и и и и и и и

Липе

сеоска насеља

Сеоне

приобаље реке
Дунав

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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пољопривредне
површине
К.о. Кулич

руковођење

Повереници за водно подручје “Дунав”

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан
за мере заштите и одбране од поплава

Колари

Доњи град

Враново

Извор.
пијаће
воде
Шалин. и
Годомин
Раља

Славија

Мала Крсна

"Же.СД"
извориш.
Радинац
Мало Орашје

Папазовац

Скобаљ

МБС АД

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

Бадљевица

ЈВП “Србијаводе”
и и и и и и и и и и и и и и и и .и и и и . “и и и и и ”
и и и и и и и и и и и и и и и и .и и и и . “и и и и и и ”
и и и и и и и и и и и .и и и и “и и и и и ”
помоћник рук.за ВП “Морава”

Осипаоница

"Hesteel"
Друговац

Удовице

индустријски погони

Биновац

Министарство-Сектор водопривреде
републички руководилац

Лугавчина

Змај АД
PKC
WIRING
SYSTEMS
Суводол

Царина
Свети
Сава
Ладна
вода
Лештар

Сараорци

ПК
Годомин у
стечају
Луњевац

Одговорна лица

Водањ

ФЖВ
Желвоз у
стечају
Добри До

Тврђава
Ландол

и други....

Михајловац

Петријево

споменицикултуреидобра
одпосебногзначаја

Вучак

НАСЕЉЕ СМЕДЕРЕВО
(месне заједнице)
приобаље реке
приобаље бујичних
Дунав
потока

Врбовац

Страна 284 – Број 3
11. маj 2018. године

11. маj 2018. године

2.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 285 – Број 3

Субјекти руковођења одбраном од поплаваза воде II реда на подручјуграда одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава
2.2.1.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева,

2.2.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава,
2.2.3 Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава,
2.2.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из плана одбране од поплава.
Сходно Републичком плану одбране од поплава за период 2012-2018. године, а на
основу поглавља Институционално организовање одбране, за координацију одбране од
поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског штаба за
ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на територији јединице локалне
самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно
размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама
II реда, са јавним водопривредним предузећем, надлежним за спровођење одбране од
поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим
поплавним догађајима о поплавама водаII реда и да их достави надлежном јавном
водопривредном предузећу.
Лице задужено локалним оперативним планом дужно је да на територији града
организује и спроводи одбрану од поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али и
приликом проглашења ванредног стања.За извођење неопходних радова у циљу управљања
заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно је ангажовати
стручне и специјализоване службе односно предузећа.Такве службе, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама могу да буду у саставу Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи следећим целинама:
- технички сектор: стручна лица из институција које се баве проблематиком одбране
од поплава и то ВПД „Смедерево“ доо Смедерево и стручна лица из предузећа која својом
оперативом директно учествују у одбрани (Јавна комунална предузећа).
- представници градских виталних система - медицинске службе,МУП и др.
- представници привредних система који у одбрани представљају посебну целину.
Седиште Штаба и систем веза
Седиште Штаба је зграда Града Смедерева са постојећим системом комуникације –
телефонским путем, факсом, електронском поштом и радио везама.
2.2.2.1 Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава
(лице задужено локалним оперативним планом)

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране
од поплава од вода II реда(лице задужено локалним оперативним планом) за време
одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
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Страна 286 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

Фаза превентивних активности:
1. Обезбеђује услове за имплементацију оперативног плана код свих привредних
субјеката;
2. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију
плана за одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града;
3. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији
оперативних планова и организован рад у редовним условима;
4. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за
подручје града;
5. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за информисање и
едукацију јавности;
6. Организује и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних
центара за прихват људи и имовине у редовним условима;
Фаза редовних активности:
7. Руководи и координира радомтехничког сектора, представницима градских
виталних система, представницима привредних система и повереницима из плана одбране
одпоплаваза воде II реда у ванредним условима.
8. Сарађује са руководством за одбрану од поплава и леда за водна подручја "Дунав"
и "Морава";
9. Сарађује са секторским руководиоцем ВПД″Смедерево″ДООсектор Д.3. и сектор
М.1.
10. У оквору Штаба за ванредне ситуације, издаје наредбу о предузимању мера за
спречавање поплава, које се односе пре свега на ангажовање радне снаге,
механизације и других средстава и др;
Фаза након престанка опасности:
11. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплававода II реда по престанку опасности.
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава од вода II реда

ПомоћникЧлана Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава, врши следеће послове у свим фазама одбране,као и у фази ванредног
стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Директно обезбеђује имплементацију оперативног плана код субјеката који учествују
у одбрани од поплаваза воде II реда;
2. Координира рад повереника помоћника и о томе обавештава руководиоца Штаба;
3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено у синхронизацији
са повереником у фази превентивних активности;
4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у синхронизацији са
повереником;
5. Спроводи наредбе помоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог
за мере заштите и одбране од поплава, информише о стању на терену и предлаже
предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране, као и
материјалне трошкове за отклањање последица поплава;
6. Издаје налоге повереницима и оперативи и организује све хитне радове на
канализационој мрежи;
7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току
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одбране и отклањању последица поплава;
8. Подноси извештај помоћнику Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног
за мере заштите и одбране од поплава, по завршетку одбране од поплава, а по потреби
и у току одбране.
2.2.2.3 Повереници помоћника
Поверениципомоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за
мере заштите и одбране од поплава, врше нарочито следеће послове у свим фазама одбране
као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Врше непосредан увид у стање на подручју и доставља информације помоћницима;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;
3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону ( улици);
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
Посебним документима, који чине саставни део овог плана, именовани су повереници
и њихови заменици за делове подручја у сливове са извршеном реонизацијом.
Овим документима обухваћени су сви потребни подаци од значаја за комуникацију у
различитим фазама одбране.
2.2.2.4

Одговорна лица виталних система

Посебним документима који су саставни део овог Плана именована су одговорна лица
и њихови заменици институција који чине виталне системе града са дефинисаном улогом у
одбрани од поплава: ЈКП "Водовод",ЈКП"Зеленило и гробља", ЈКП "Паркинг сервис", ПЗП
"Пожаревац", Цивилна заштита, Општа болница Смедерево, Дом здравља Смедерево и др.
Овим документима су назначени сви потребни подаци од значаја за комуникацију у
различитим фазама одбране од поплава за воде II реда.
3.СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗАВОДЕ II РЕДА
3.1.

Територијално водопривредно предузеће

Подручје града Смедерева, подељено шемом реонизације на два водна подручја
“Дунав” и “Морава”, покрива ВПД“Смедерево”доо Смедерево са задужењима која
проистичу из уговора са ЈВП “Србијаводе” Београд, о одржавању заштитних објеката и
спровођењу одбране од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним објектима и о
одржавању система за одводњавање Годоминског поља и објеката у склопу њега (Црпна
станица “Смедерево”, Црпна станица “Кулич 1 и 2”), о одржавању и управљању Црпне
станице “Језава” у Смедереву, за евакуацију великих вода у реку Дунав.
Улога људства, механизације и опреме ВПД “Смедерево”доо у одбрани од поплава
дефинисана је годишњим оперативним планом за одбрану од поплава Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде - сектор водопривреде (за сектор Д.3. водна
подручја “Дунав” и сектор М.1. водна подручја “Морава”), као и водопривредном техничком
документацијом за одбрану од поплава.
Посебну улогу ово предузеће има у спровођењу одбране на заштитним објектима у
синхронизацији са одбраном на водотоцима означеним градским планом.
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Витални системи заштите подручја града

Оз
нака

У ванредним околностима неопходно је обезбеђење услова за несметани рад виталних
система града и подручја у целини, који су делом и активни учесници у спровођењу одбране.
Овим планом дефинише се првенствено заштита и обезбеђење објеката и седишта
ових виталних система, али и њихова улога у пружању помоћи учесницима који непосредно
учествују у одбрани.

ЈКПВ

ПЗП

ЈКП

ЈКП

ВИТАЛНИ СИСТЕМИ
(ИНСТИТУЦИЈА)

УЛОГА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

- обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума,
- преузима посебне превентивне мере заштите својих
Систем за водоснабдевање виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити
угрожени штетним дејством вода,
града, приградских и
сеоских насеља
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
ЈКП “Водовод”
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази отклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја
поплавних вода,
- обезбеђује заштиту објеката у склопу путева од штетног
Саобраћајнице, путеви веће дејства воде (редовно чишћење канала, сливника, пропуста,
мостова у склопу пута,
важности и путеви од
- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава,
значаја за одбрану од
поплава
- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе у
Пред.за пут. Пожаревацванредним околностима,
пункт Смедерево
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- одржавање чистоће на саобраћајницама и јавним
Одржавање јавних
површинама од значаја за одбрану од поплава, у складу са
површина
приоритетима (приступни пут до одбрамбених линија,
заштитних објеката и путеви на којима се формира градски
(ЈКП“ Зеленило и
бујични талас),
гробља“ и ЈКП
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
„Паркинг сервис“)
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.

Одржавање атмосферске
и фекалне канализације
(ЈКП “Водовод”)

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
-одржавање система атмосферске канализације по утврђеном
приоритету
- одржавање система фекалне канализације,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
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- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за
- усаглашавање и имплементација градског оперативног плана
ванредне ситуације
за одбрану од поплава са планом цивилне заштите,
- директно учешће у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за -планирање и организација кадрова, опреме и медицинских
средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани од
ванредне ситуације
поплава на угроженом подручју у различитим фазама
одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за - планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
противпожарну заштиту објеката и имовине ,
ванредне ситуације
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у
различитим фазама одбране.
Безбедност људи и
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
имовине и контрола
утицаја поплавних вода,
саобраћајница
- контрола и организација саобраћаја за елиминацију
загушења и обезбеђењу приступа до одбрамбене линије,
(МУП Србије ПУ
- безбедност људи и имовине на угроженом подручју.
Смедерево)
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
Обезбеђење снабдевања утицаја поплавних вода,
електричном енергијом и - заштита људи и имовине од опасности од електричних
удара на угроженим подручјима,
заштита имовина
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
ЦентардооКрагујевац
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава,
“Електроморава”
- довод електричне енергије до локалитета за напајање
Смедерево
мобилних пумпних агрегата.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
Обезбеђењетелекомуник - обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним
ационихвеза
околностима,
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за
(ЈП Телеком Србија)
одржавање система веза у функционалном стању у ванредним
околностима.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- планирање људства, опреме за пружање помоћи учесницима
Војска Србије
у одбрани од поплава и становништву на угроженом подручју
у различитим фазама одбране.

Посебним актима уз обострану сагласност Скупштина града дефинисаће обавезе
поменутих субјеката виталних система у спровођењу одбране добара на подручју града од
штетног дејства вода.
3.3. Остали субјекти – учесници у одбрани од поплава
Спровођење одбране добара на подручју града од поплаваод вода II реда, својим
људством, стручним кадровима, механизацијом, опремом и материјалом, врше субјекти
одбране - привредне организације.
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II-2. ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА, АКТИВНОСТИ И
РАДОВА

Основном шемом активности (поглавље II-1 Плана) дефинисане су три групе
активности (мера и радова) у одбрани од штетног дејства вода уз генералну поделу на
водопривредне активности и активности у надлежности .
За дефинисане субјекте и њихова задужења у одбрани од штетног дејства вода из
поглавља II-3 овог плана, по дефинисаној детаљној шеми града руковођења координације и
субординације (поглавља II-3/2.1.1.) од стране субјеката руковођења, дефинише се синхрон
план мера, активности и радова у интегралној одбрани од поплава вода IIреда на подручју
града Смедерева.
Овим планом дефинисано је редовно спровођење ових активности, тренутна оцена
спремности - (степена реализације), критеријум за проглашење почетка и престанка
спровођења одбрамбене активности, субјекти извршења (са задужењима) и субјекти
руковођења
Напомена:
Овај синхрон план је основ за предузимање конкретних активности у
различитим фазама одбране. Конкретизација синхрон плана за одређене делове
подручја града и водотоке који угрожавају подручја извршиће се кроз техничку
документацију за одбрану од штетног дејства поплавних вода II реда на подручју
града Смедерева.
2.

СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ИНТЕГРАЛНОЈ
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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В.А.А.2. Расподела задужења и
координација-разрада оперативног
плана за о.о.п.
В.А.А.З. Обезбеђење услова за
интегрално спровођење о.о.п. нa
подручју града -градског штаба за
ванредне ситуације

В.А.А.1. Устројство водопривредног
оперативног плана за о.о.п.

АДМИНИСТРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
В.А.А .

В.Х.А.1. Израда и
верификација техничке
документације за сектор Д.З.
за о.о.п. (Општи план за о.о.п.)
В.Х.А.2. Прогноза
хидролошких појававерификација опасности и
ј

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

-превентивне активности у одбрани од поплава

Субјекти
руковођења

Организација и
реализацијја
активности

члана Градског
штаба помоћник
чланаповереник

реализација у
току

реализовано

организација и главни руководилац
руководилац за ВП
реализација
помоћник за ВП
активности
секторски за ВП

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД
'Смедерево"

реализовано

реализација у
току

реализација у
току

реализација у
току

реализовано

реализација у
току

реализовано

Остварени
степен
реализације(Кр
итеријум за
проглашење
почетка и
престанка
ангажовања)

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП
организација и
реализација
активности

члана Градског
штаба помоћник
чланаповереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.А.А.З. информисање и едукација
јавности посебним садржајем

ВПД'Смедерево"

члана Градског
штаба помоћник
чланаповереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП

Г.А.А.2. расподела задужења

организација и
реализација
активности

организација и главни руководилац
руководилац за ВП
реализација
помоћник за ВП
активности
секторски за ВП
организација и
члана Градског
реализација
штаба помоћник
активности
чланаповереник

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
чланаповереник

ВПД'Смедерево"

Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД'Смедерево"

Субјекти у
одбрани од поплава и
леда

организација и
реализација
активности

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.Х.А.1. Техничка документација
о.о.п. за водотоке и брањено
подручје. изучавање ... поплава
сагледавање ризика поплава
природни фактори, антропогени
фактори) утврђивање слабих
места утврђивање плавних зона
и реонизација плавних зона

ХИДРОТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Г.А.А.1. имплементација
оперативног плана- подела
задужења и одговорности

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

ГРАДА

СИНХРОНПЛАН

11. маj 2018. године
Страна 291 – Број 3

АДМИНИСТРАТИВНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

В.Х.А.З. Активности на одбрамбеној
линији у различитим фазама одбране
В.Х.А.3/1 Редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим
фазамаодбранеу складуса
оперативнимпланом Министа-рстваи
.... техничкој документа-цији за о.о.п.
одржавање зашти-тних објеката
- редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
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Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Г.Х.А.2. Прогноза
уочавање
поплава и упозорење, Г.Х.А.2/1
разрада и имплементација модела
за прогнозу и уочавање опасности
од поплава и процену размере
поплава (осматрачки пункт,
задужења осматрача)
Г.Х.А.2/2 устројство процедуре за
ургентно обавештавање Г.Х.А.2/3
Најава непосредне опасности
-обавештавање и узбуњивање

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Субјекти у
одбрани од
поплава и
леда

по степену угрожености
(поплављена, одронима,
клизиштима, бујичних наноса),
- историјски подаци о забележеним
појавома и регистрована .... у циљу
планирања одбране и усмеравање
урбан. За коришћење угрожених
делова подручја,
- модел прогнозе

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

оганизација и
реализација
активности

Задужења

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације (Критеријум
за проглашење почетка и
престанка ангажовања

Страна 292 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
11. маj 2018. године

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
ВА.А.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

3. Активностина изградјеној
одбрамбеној линији у зони воду
В.Х.А.3/1 - редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим фазама
одбране у складу са оперативним
планом Министарства и ....
техничкој документацији за о.о.п.
одржавање заштитних објеката редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима
В.Х.А.3/2 - ванредне активности
тетиројалног водопривредног
предузећа уз синхронизовано
учешће других субјеката ванредна
одбрана од поплава на водотоцима
са изграђеним заштитним објектима

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовине контрола саобраћаја Г.К.А.2/1
Обезбеђује заштиту сопствених објеката

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

Задужења

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације
(Критеријум за
проглашење
почетка и престанка
ангажовања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Градски Штаб за
ванредне ситуације

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Субјекти
У одбрани од
поплава и леда

Г.К.А.1. Обезбеђење функционисања
виталних система
Г.К.А.1/1 Заштите сопствених објеката
Г.К.А.1/2 Обезбеђење услова за
континуитет рада виталних система

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

11. маj 2018. године
Страна 293 – Број 3

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Г.К.А.3/4 Организација
евакуације људи, стоке и
имовине Г.К.А.3/6 План
евакуације

Г.К.А.3/3Идентификација
одредишта и обезбеђењу
услова за прихват

Г.К.А.3/2 Разрада процедуре
алармирања становништва

Г.К.А.З/1 Разрада процедуре
алармирања посебних
примаоца (Градски Штаб за
ванредне ситуације Штаб ЦЗ
витални системи рада,
привредни објекти)

евакуација становништва

Г.К.А.З. Алармирање и

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
Задужења

Градски Штаб за организација
и реализација
ванредне ситуације активности

Субјекти У одбрани
од поплава и леда

чланаГрадског
штаба помоћник
чланаповереник

Субјекти
руковођења

реализација у
току

Остварени
степен
рализације
(Критеријум за
прогла-шење
почетка и
престанка
ангажовањ а

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Руковођење одбраном на одређеним притокама реке Дунав и реке Велика Морава је у надлежности Градског штабаза ванредне ситуације

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

Страна 294 – Број 3
11. маj 2018. године

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД ГРАДА

идентификација локалитета на којима се продукују ови феномени,
идентификација подручја које може бити угрожено овим феноменом,
систематско спровођење санационих мера и радова на овим локалитетима,
превентивно планирање начина коришћења простора на угроженом подручју.

II-3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ОСТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ
ЛИНИЈЕ И ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА

Руковођење овим активностима врши Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава,
по утврђеној шеми руковођења.

Реализација ових активности је у надлежности Скупштине града, као и ЈКП"Зеленило и гробља" и ЈКП "Паркинг сервис", односно Предузећа за путеве
Пожаревац,Пункт Смедерево.

-

Одбрана од ових појава се третира као одбрана од поплава уз посебне мере које се предузимају на подручју које је потенцијално угрожено приливом
бујичног наноса (бујичне лаве), клизишта и одрона. Специфичност ових појава не омогућавају одбрану у моменту настанка, тако да се одбрана своди на
превентивне активности у циљу смањења могућности настанка:

Бујичне кише и бујични феномени

Интегрална одбрана од штетног дејства вода II реда подразумева поред поменутих активности на одбрани од поплава и предузимање одређених
активности, радова и мера на деловима подручја Града, који су потенцијално угрожени штетним дејством вода II реда,у условима који се третирају
елементарним непогодама:

3.

11. маj 2018. године
Страна 295 – Број 3

Д.3.3.

Д.3.2.

Д.3.1.

Д.3.

Петријевски и Ћириловачки
поток
Бране „Смедерево”,

Дунав, притоке

3.

3.04 км

1.

4.

2.

1.

3.

2.

1.

десна обала код Смедерева

Дунав

25.38 км

(Велика Морава,Језава)

десна обала од ушћа
Велике Мораве до марине у
Смедереву

Дунав

600
700
844 (Н1%)
822 (кота отвора ескарпе)

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)

Велика Морава: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
Q 2% = 2260 m³/s

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)
600
71.36
700
72.36
844
(Н1%)
964
75.00

Карактеристичне коте
104.00 темељни испуст
111.00 прелив
111.50 максимални ниво
112.00 круна бране

РО
ВО
МВ
КВЗ

ВВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

ДД 1.и ДД 2
ЦС Смедерево
ЦС Кулич I
са
гравитацион.
испустом

СМЕДЕРЕВО

3.04 км

„Смедерево”
Отворена касета

СМЕДЕРЕВО
ДД 1. И ДД 2.

Затворена касета
25.38 км

„Годомин”

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Брана са ретензијом „Смедерево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 95.000 м³(Q0,1%)

Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 км са **
другом линијом одбране у зони „Смедеревске трвђаве”, 0.30 км, укупно
1.00 км
Заштитни зид - ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине) у зони пристаништа, 0.78км
Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба,
0.52км
Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре,
0.74 км

Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са
насипом уз десну обалу марине, 9.83км
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве,
9.20 км
Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 км

СМЕДЕРЕВО
Дунав код Смедерева
12.87 км
Бране„Смедерево”, „Петријево” и „Ћириловац”

Водно подручје „Дунав“ - Водна јединица „Дунав-Смедерево“

Извод из републичког ОПОП
Спољне воде - 2. Системиза заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручјаи критеријуми за проглашење
редовне и ванредне одбране од поплаваод спољних вода и загушења ледом

Дефинисање водотокова и канала на којима се спроводи одбрана од поплава, небрањена подручја
Уређене деонице и деонице са изграђеним водним објектима за ООП

Табеларни приказ
о системима за заштиту од поплава и проблемима заштите

Страна 296 – Број 3
11. маj 2018. године

Брана са ретензијом „Ћириловац” на Ћириловачком потоку, десној
притоци Петријевског потока (десна притока Дунава)
Простор за пријем поплавног таласа 92.000 м³(Q0,1%)

3.

Ознака деонице

М.1.

Дужина система за
заштиту од поплава

Назив

Водоток

Опис деонице

2.

1.
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Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од
поплава

В.Морава,Језава,Раља
М.1.-М.1.2.,М.1.3.,М.1.4.
81.27 км

Карактеристичне коте
126.50 темељни испуст
131.00 прелив
131.70 максимални ниво
132.00 круна бране

Карактеристичне коте
139.50 темељни испуст
146.70 прелив
146.90 максимални ниво
147.50 круна бране

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

Водомер (Р)-РХМЗ-а,(Л)-локални,
Л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб.
1,ив-Таб.2, „0”-кота нуле
Max осмотрени водостај (датум )
Редовна одбрана – водостај и кота
Ванредна одбрана – водостај и кота
Меродавни водостај за меродавни Q_%
Критични водостај/кота заштитног
система

Критеријуми за увођење мера одбране од поплава

Брана са ретензијом „Петријево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 146.000 м³(Q0,1%)

2.

Водно подручје „Морава“ - Водна јединица „Велика Морава-Смедерево“

„Петријево” и „Ћириловац”

Касета
Регулисано
подручје
Чвор
Дужина система за
Заштиту од
поплава
Општина

Штићено
поплавно подручје

(ХМС)

Црпна станица (ЦС
назив)

Гравитациони
испуст (ГИ)

Евакуациони
објекат (ХМС)

11. маj 2018. године
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17.42 км

у Коларима

Раља

2.87 км

Ушће Раље у Језаву

Језава, Раља

60.98 км

1.

2.

1.

4.

Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са
успорним насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и
Живковачког потока, 2.00 км, укупно 17.42 км

Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950),
1.95 км
Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км

Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 21+200), 12.25 км
Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950),
8.95 км
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута
Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) (9+200 20+000), 10.80 км и насип у инундацији (девијација код
Драговачког моста), 3.90 км, укупно 14.70 км
Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница Пожаревац (Љубичевски мост) до високог терена код села
Трновче, (20+000 - 45+080), 25.08 км

ВВ
РО
ВО
МВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

МВ
КВЗ

ВВ
РО
ВО

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ
Б

В

Раља: мост у Коларима
(Л); л. „0” 96.93
320 (10.07.1999.)
237 99.30
277 99.70
325 Q 5%=96.40m³/s

Језава: мост код села Радинца
(Л); л. „0” 71.24
395 (12.07.1999.)
206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18

Језавa: мост код села Радинца
(Л); л , 0” 71.24
395 (12.07.1999.)
206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18
Великa Моравa: Љубичевскимост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
500 78.42 за деоницу објекта4. Од
стац. 40+650 – 41+900
Q 2%=2260 181 m³/s
525 78.67

Водоток/слив:
Сектор/ деоница/ подручје општина:

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава Дунав „)
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Дунав/Дунав
Д.3 ; Д.3.2.1 ;Д.3.2.2. Смедерево

„Дунав“

СМЕДЕРЕВО

17.42 км

Затворена касета

„Колари”

СМЕДЕРЕВО

2.87 км

Затворена касета

„Радинац”

СМЕДЕРЕВО
ВЕЛИКА ПЛАНА

60.98 км

Затворена
касета

„ОсипаоницаЛозовик”
ЦС „Бадрика”
Евакуациони орган
Испуст Ф800мм
на км 7+100 Насип
М.1.2.2.
Гравитациони
испуст Ф 1000 мм
Табласта устава на
км 6+200
Насип М.1.2.2.
ВМЗ Смедерево

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1
2

ВОДЕ I И II РЕДА
Река Дунав
1. Небрањено подручје-Град Смедерево-

Неуређене деонице, критични локалитети, небрањена подручја

Критеријуми за проглашење појединих фаза одбране од поплава за водотокеIреда по сливовима дати су у табели.

М.1.4.

М.1.3.

М.1.2.

лева обала В.Мораве
од Језаве до села Трновче

Велика Морава, Језава

3.

2.

1.

Страна 298 – Број 3
11. маj 2018. године

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1.Град Смедерево

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2006. год. Спречен директан продор воде у град изградњом привремених
линијских објеката за ооп
1.ВИСОК ниво ризика oд продора воде у град.

1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја корита са
пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км

1.Постојећи степен заштите: кота 72,36mnm-проглашење ВО – терен
десне обале Дунава на пристаништу
2.Потребан степен заштите Q 1% - кота меродавне воде 73,55mnm
1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја корита са
пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км

2.Заштитни зид ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине у зони пристаништа, 0.78km

1. Десни насип уз Дунав дуж леве обале Марине у Смедереву, 0.70 km са
другом линијом одбране у зони Смедеревске тврђаве, 0.30 km, укупно
1.00 km

1. Отворена касета „Смедерево“

ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):
Оцена ризика:

Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Објекат:(назив из Оп. плана)

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:
Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
отворена/затворена касета

11. маj 2018. године
Страна 299 – Број 3

Водоток/слив:
Сектор/ деоница/ подручје општина:
Надлежно предузеће /секторски руководилац/деонични
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Раља/Велика Морава
М 1.3. М 1.4. Смедерево
ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;

ВПЦ „Морава“ РЈ „Велика Морава“

1. насеље Орешац
2. пут Смедерево-Београд

2006 . год. Потпуно поплављено насење Орешац, забележени водостај
73,81мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења насеља Орешац

неизграђена деоница

1.Подручје небрањено, у залеђу висок терен –пут Београд-Смедерево
2. Q 1% - 73,55mnm

Незаштићено и небрањено подручје са котама 71,50-73мнм

„Дунав“
Дунав/Дунав
D.3 ; D.3.2.1 ;D.3.2.2. Смедерево
ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3

1
2

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „Морава“ ВПЦ „Морава“ РЈ
„Велика Морава“

Река Раља

Небрањено подручје у приобаљу Дунава-насеље ОрешацВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава- Дунав„)
1
Водоток/слив:
2
Сектор/ деоница/ подручје општина:
Надлежно предузеће /секторски руководилац/деонични
3
руководилац:
Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
4
отворена/затворена касета........
5
Објекат:(назив из Оп. плана)
Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
6
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
7
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
8
Описати зашто је деоница критична (најкраће).
Последњи забележени поплавни догађај:
9
(из ППРП):
Оцена ризика:
10
Користити формулације(
Податак о угроженом приобаљу:
11
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

Страна 300 – Број 3
11. маj 2018. године

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):
Оцена ризика:

Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Објекат:(назив из Оп. плана)

Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
отворена/затворена касета........
Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км
Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са успорним
насипима Ландолског, Доловског, Камендолског и Живковачког потока,
2.00 км, укупно 17.42 км

11
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Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Ризик полава
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Највиши забележени водостај на реци Раљи 10.07.1999.год; ВВ 100,13
мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења поњопривредних површина и дела
урбаних насеља –село Раља
1. Пољопривредне површине
2. Делови села Раља

1 Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на предметној
деоници .

1.Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на предметној
деоници .

1.Постојећи степен заштите: /
2.Потребан степен заштите Q 5% - меродавне водеQ 5%=96.40 m³/s

1.
2.

1. Отворена касета „Раља“

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)
Река Дунав
Притоке:
потенцијално угрожена насеља и добра
Поток Саставак
МЗ Сеоне,
Дубоко корито усечено у висок терен на
8,59 км
средњем и доњем делутока. Нерегулисани
водоток
Поток Селиште
МЗ Сеоне,
Дубоко корито усечено у висок терен не
4,63 км
средњем и доњем делутока. У зони ушћа
уДунав могуће плављење дела викенд-

10

9

8

7

6

5

4

руководилац:

11. маj 2018. године
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насељаОрешац. Нерегулисани водоток
Дубоко корито усечено у висок терен не
горњем и средњем делутока. У зони пута
Смедерево - Београд могуће
плављењедомаћинстава узводно од пута.
Угрожен локални пут Л6 за Удовице.
Нерегулисани водоток
Предграђе и
Колекторски урађен у средњем и доњем
центар
току (кроз насеље);У зони успора од ушћа
градаТврђава
у Дунав до Карађорђевог дуда у дужини
М.З. Доњи Град,
од1.100м’ колектор ради под успором
Лештар,Петријево, преко целе године; у суперпозицији
Златно брдо
високих вода реке Дунав и киша великог
интензитета изливање колектора у центру
града, плављење улице Саве Немањића и
околних терена
МЗ Лештар
Урађен колекторски на потезу од ушћа у
Петријевски колектор до
ретензије Ћириловац;

Притоке:
Река Бадрика
32 км

Ризик поплава
Висок ниво ризика од плављења
пољопривредних површина у
условима високог нивоа
реципијента; неопходно пуштање
црпне станице у рад

Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
због неуређеног корита у делу стамбеног
насеља Ковачићево,
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Висок ниво ризика изливања воде из
колектора у условима киша великог
интензитета у низводном делу
колектора;

Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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потенцијално угрожена насеља и добра
Липе
Регулацијом Језаве пресечен ток
Враново
Бадрике: Није у потпуности
М.Крсна
еализовано
Скобаљ
пројектно решења
“Бадрика”:Урађен темељни бет.
Цевастииспуст са повратним
поклопцемна 6 + 200 рег.корита
р.Језаве за пријем мањих вода
Бадрике; Привећем водостају

М.З. Папазовац,
МЗ 25.мај; Вучак

МЗ Удовице

Изграђена ретензија „Вучак“;
Урађен колекторски у зони сервиса
„Станимир Марковић“;
(напомена: болдоване су воде I реда на којима је започета, али не и окончана регулација)
Река Језава и река Раља- слив велике Мораве

Вучачки поток
7,42км

Ћириловачки
поток
5,34 км

Петријевски поток
8,90км

Удовички поток
3,52 км -

Страна 302 – Број 3
11. маj 2018. године

Крсна,
Скобаљ
Михајловац,
Бачинац,
Селевац,
Суводол
Луњевац
Друговац
Бадљевица
Сараорци
Лозовик
Голобок

Ландол
Петријево
Водањ

Река Коњска
43,22 км

Поток Голобок
3,52 км

Ландолски поток
3,20км

Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода

Висок ниво ризика од преливања из
основног корита у условима наглог
топљења великих количина снега

Низак ниво ризика од преливања
воде из корита у узводном делу;
висок ниво ризика рушења објеката
мостова на локалном путу за
Бадљевицу и државном путу Р 219 у
условима киша великог интензитета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Језаве, долази доплављења
обрадивог земљишта(5.900 ха),
урађена црпна станица која није
стављена у погон; река Бадрика
нерегулисана
На делу од ушћа у Језаву
дож.пруге М.Крсна - В.Плана,
збогмањег подужног пада и
мањегприродног корита може
доћи доизливања воде при
појавиобилних падавина а у
краћем
временском периоду наповршини
од око 150ха; нерегулисани
водоток
На делу од ушћа у р.Језаву до
пута Смед.-В.Плана, константно
плави површину од око 200ха
(место звано рит)
На делу од ж.пруге КрснаВ.Плана до аутопута Бгд-Ниш
повремено плави пољ. површине
око 400ха; у току 2012.год
урађена делимична регулација
низводно од моста
Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређен заштитни левообални
насип (630м); узводно водоток
нерегулисан; Код високог
водостаја р.Раље изатварања
повратног поклопца
Ф1000, на испусту долази
доизливања подземних вода и
водаса високог терена из корита
иплављења око 150 ха пољ.земљ.

11. маj 2018. године
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Ландол
Петријево
Водањ

Водањ

Живковац
Умчари
Камендол

Мало Орашје
Друговац
Бадљевица
Биновац
Колари
Суводол
Колари
Друговац

Поток Долови
1,70км

Поток Крњи До

Поток Камендол
8,00км

Поток Царевац
7,66км

Поток Водица
10,64км

Поток Битинац
8,70км

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
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Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу

Уз регулисано корито од ушћа
уРаљу до ж.пруге БеоградНиш,уређени обострани
заштитнинасипи (380м);

Уз регулисано корито од ушћа
уРаљу до ж.пруге БеоградНиш,уређен заштитни
левообалнинасип (370м); У
регулисанокорито р. Раље се
улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

Уз регулисано корито од ушћа
уРаљу до ж.пруге БеоградНиш,уређен заштитни
левообалнинасип (620м); У
регулисанокорито р. Раље се
улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;
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Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране:
ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава
ФАЗА 2. Редовна одбрана од поплава
ФАЗА 3.Ванредна одбрана од поплава
ФАЗА 4. Ванредно стање
ФАЗА 5. Отклањање последица штетног дејствавода

За водотоке IIреда који су неуређени и за које не постоји пројектна документација предлаже се спровођење одбране од поплава.
Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошкунеизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше
хидролошкаосматрања), критеријуми за проглашење одбране од поплава не могу се везати заводостаје. Једино је реално и могуће да се ови критеријуми вежу
за атмосферскепадавине у сливу.

1.2.

За све водотоке и градске сливове и делове подручја који се сматрају потенцијално угроженим штетним дејством вода II реда, наведене појаве морају
се конкретизовати у оквиру градске техничке документације за одбрану од поплава ( активност Г.Х.А.1. из основне шеме активности)

- појавом загушења у регулисаним и неуређеним водотоцима изазваних дејством леда.

- појавом слабих места на одбрамбеној линији заштитних водопривредних система и настанку опасности од преливања одбрамбене линије у
условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

- појавом високих, успорених (подземних и површинских) вода на заштићеном подручју у залеђу заштитних водопривредних објеката у
условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

На подручју обухваћеном овим, планом могућа су плављења изазвана следећим појавама:
- приливом бујичних атмосферских вода ка уређеним градским површинама у залеђу одбрамбене линије - заштитних водопривредних
објеката и изливањем из корита неуређених водотока, градских атмосферских колектора услед загушења или недовољне пропусне моћи,

1.1. Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1. ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ УЗРОК ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА – УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

11. маj 2018. године
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Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошкунеизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше
хидролошкаосматрања), критеријуми за за проглашење одбране од поплава не могу се везати заводостаје. Једино је реално и могуће да се ови критеријуми
вежу за атмосферскепадавине у сливу.

Фаза 2 – редовна одбрана од поплава наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који
гравитира ка брањеном подручју. Врши се интервентни преглед бујичног водотока и уклањање свих предмета који могу угрозити неометано отицање воде
Фаза 3 – ванредна одбрана од поплава наступа најавом и појавом поплавне кишедужег времена трајања– јакепљусковите кише - кише јакогинтезитета на
меродавном делуслива тока.
Фаза 4- ванрено стање наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основногкорита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких
пљусковитих киша намеродавном делу слива. Уводи се ванредно стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и добара.
Фаза 5 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Накондетаљно евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се
потребнемере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.

Фаза 1 – припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природубујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање
на појавубујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети свепотребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно
јављају,спровели до реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљноупознавање проблема, добро планирање неопходних радова,
обезбеђењенеопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. У оквиру припреме за одбрану од поплава неопходно је:
1. извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични водоток који подразумева припрему техничке
документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу
- документација о брањеном подручју
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје имафундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену
степенаугрожености приобаља од великих вода
2.Спровести хидротехничке интервентне мере на неистраженим и неуређеним водотоцима које подразумевају :
- Преглед свих бујичних водотока на територији Града
-Уклањање свих предмета, растиња и препрека које могу угрозити неометано отицање воде ка реципијенту
- Приказ угрожених насеља, саобраћајница и пољопривредних површина уприобаљу сваког бујичног водотока (који се мора ажурирати сваке године).
- Приказ критичних локалитета и уских грла за пролаз бујичних таласа (мостови,објекти у речном кориту и на обалама и др.) на сваком бујичном водотоку
Средства за реализацију припремних фаза за одбрану од полава на бујичним водотоцима морају се предвидети Градским буџетом.
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Предлажу се следећи критеријуми одбране од поплава на бујичним водотоцима:
1. Упролећно и летње време, могу се десити и провалеоблака са количином, падавина већом од 50 л/м2 за 24часа, када се проглашава РЕДОВНА
ОДБРАНА, ауколико се количина повећа на 80 л/м2 за истивременски период, проглашава се ВАНРЕДНАОДБРАНА, од поплава на територији града
Смедерева
2. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дужеод 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако падајупреко 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА
ОДБРАНАод поплава на територији града Смедерева
3. Наглим топљењем снега услeд јужног ветра илинепрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа,изазива проглашење РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ
ОДПОПЛАВА,а уколико киша пада 48 часова, проглашавасе ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА.
У складу са Општим планом одбране од поплава за период 2012-2018. година (Службени гласник Републике Србије, број 23/2012) наводи се следећи
критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава на водотоцима II реда:
1. Одбрану од поплава у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, а у складу са условима и
критеријумима утврђеним оперативним планом одбране од поплава Републике Србије и о томе обавештава Центар за обавештавање и узбуњивање.
2. Одбрану од поплава на бујичним водотоцима у складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом града проглашава својом наредбом
председник Градског штаба и о томе обавештава повереника или председника савета МЗ за угрожено водно подручје.
3. Председник Градског штаба може на предлог председника саветаMЗ да прогласи одбрану од поплава на том локалитету и пре достигнутих утврђених
критеријумима за њено проглашење, ако стање на појединим локалитетима заштите за одбрану од поплава или хидрометеоролошке прилике то захтевају.
4. Наредба о проглашењу и престанку одбране од поплава на територији града Смедерева, донета у складу са оперативним планом одбране од поплава
Републике Србије, доставља се министарству надлежном за послове водопривреде, РХМЗ-у, угроженим МЗ, одељењу Министарства унутрашњих послова и
Центру за обавештавање и узбуњивање.

11. маj 2018. године
Страна 307 – Број 3

Страна 308 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

1.3 Приоритети и носиоци
Чишћење свих неуређених водотокова, локалитета могућих загушења (мостови, пролази,
таложници), путних јарака, уливно изливних објеката у склопу пута и атмосферских
колектора
Носиоци :Предузеће за путеве "Пожаревац", ЈКП "Водовод".
Ургентна обавеза: Идентификација сливова који могу највише угрозити подручје и
интервенције на њима.
• Спровођење административних и казнених мера за несметано коришћење корита и
приобаља у зони корита ( бацање отпада, недозвољена изградња објеката итд.), забрана
градње у плавној зони (условљавање обавезе издавања водопривредне сагласности).
Носиоци : Републичка водопривредна инспекција, Оделење заурбанистичко-комунакне и
имовинско-правне послове, Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
и др.
Ургентна обавеза: Реонизација (доношењем одговарајућег градског акта) подручја у
приобаљу водотокова, формирање плавних зона и дефинисање режима коришћења у
синхронизацији са водопривредним плановима.
•

Носиоци:Градски Штаб за ванредне ситуације, Члан Градског штаба за ванредне
ситуацијенадлежан за мере заштите и одбране од поплава, Помоћник Чланаградског Штаба.
Ургентна обавеза:Израда Програма за израду градске техничке документације.
II-4.

1.

ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА И ПРАТЕЋИХ
ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1. Људство и стручни кадрови
За спровођење одбране од поплава вода II реда на подручју града, ангажовање
људства у потребном броју зависно од степена одбране, обезбеђују сви субјекти одбране у
складу са Синхрон планом активности, мера и радова.
Организација транспорта људства до одбрамбене линије и угрожених локалитета
подручја, као и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану по позиву наредби Штаба за ванредне ситуације.Члана Градског штаба за ванредне ситуације,
благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. Субјекат
одбране дужан је да на захтев Члана Градског штаба за ванредне ситуације и његових
помоћника благовремено ажурира податке о расположивом људству и стручним кадровима
који могу бити ангажовани у ванредним околностима.
Руковођење ангажовањем људства - субјеката одбране у различитим фазама одбране
одвија се по детаљној шеми руковођења.
Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови
субјеката одбране.
1.2. Опрема, механизација и материјал
Расположива опрема, механизација, алат и материјал неопходан за ефикасно
спровођење одбране приказана је табеларно, систематизована по субјектима одбране.
Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве
механизације, опреме, алата и материјала.
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ЈКП Зеленило и
гробља

PKC WIRING
SYSTEMd.o.o.

П.О. ЛАСТА

GrappS ad Smederevo

DU INTEGRAL plus
doo Smederevo

Мesser Tehnogas ad
Beograd - Smederevo

Збир
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5
2
-

1
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5
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3
2
-

6
6
2
10
10
-
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-
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-

-
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5
5
5
5
1
1

7
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6
6
44
45
21
14
10
3

2
1

-

-

1
2
2
1
-

фењери

-

лампе плинске
лампе
акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спас.
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

10
3
2
-
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Tomi trade doo
Smederevo

„Kaizen „doo
-

-

ЈКП Паркинг сервис

1
-

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и
приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна

ЈКП Водовод

1
паук
-

@ Steel doo

ОПРЕМА

HBIS
GROUPSerbiairon

СУБЈЕКТИ

ЈП Грејање

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ПРИВРЕДЕ СМЕДЕРЕВА

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

КУЛИЧ

-

ШАЛИНАЦ

1
3
3
10
10
5
5
10
10
50
50
50
5
30

-

ЛИПЕ
10
500
1
1
2
2
-

2
5
5
5
-

РАЉА
10
1
2
10
1
1
5
15

ЛУЊЕВАЦ
10
10
1
2
-

ДОБРИ ДО
МАЛА
КРСНА
390
2
3
120
2
2
10
4
7

САРАОРЦИ
3
1
4
3
2
2
1
2
3
4
4
4
3
3

БИНОВАЦ
-

ОСИПАОН
ИЦА
500
1
12
50
90
2
1
2
3
30
50
50
2
5
3
25
50
50
20
15
80
50
25
400

МИХАЈЛО
ВАЦ
300
2
1
1
5
400
300
2
2
1
1
20
400
30
20

290
1
5
130
70
7
8
10
22
12
100
40
100
60
70

СУВОДОЛ
2
1
3
1
3
2
3
1
3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2
1
-

КОЛАРИ

СЕОНЕ

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈА-ЛА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВ-А У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

ПЕТРИЈЕВО

-

УДОВИЦЕ

100
10
2
150
30
5
5
1
5
30
100

ВРАНОВО
-

БАДЉЕВИЦА
-

ЛУГАВЧИНА
100
5
100
1
1
10
5
1
2
1
10
10
2

МАЛО
ОРАШЈЕ
-

ВУЧАК

ВРБОВАЦ
-

ВОДАЊ
-

СКОБАЉ
1
1
2
1
1
1
1
2
2
-

ДРУГОВАЦ
-

ЛАНДОЛ
-

РАДИНАЦ
-

УКУПНО МЗ
1718
14
4
2
36
1486
498
10
8
10
6
42
62
51
16
19
7
97
60
60
25
27
42
10
236
90
609
173
650

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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-
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Месна заједница Свети Сава Смедерево
1. Стојковић Љубиша, 063/81-11-996, камион кипер носивости 19 тона и 1 ровокопач.
2. Арсић Предраг, 064/17-92-802, поседује 1 багер, 1 мали бобкет, 3 скипа, 1 камион кипер 10 тона, 1 камион кипер 4 тоне, 2 камиона кипера
носивости преко 16 тона.
3. Ђорић Влада, 063/74-74-700, поседује 2 камиона кипера од 18 и 32 тоне.

Месна заједница Михајловац
1. Јеремић Љ. Добривоје, 064/124-86-22, камион СД-005-НФ носивост 18 тона
2. Пејић Предраг "ТЕХНОКОП" Михајловац, 060/450-33-00,поседује:
-камион МАН-шлепер СД-031-БП и АА-916-СД носивост 25 тона, возач Владан Петровић,
-камион СКАНИА, СД-028-ФЧ, 12 тона, возач Мирослав Крстић,
-Утоваривач УЛТ 160 и Утоваривач ТАТ 936.

Месна заједница Мала Крсна
1. Милосављевић Владан
063/267-385
2. Спасић Бора
063/267-263 и 063/882-92-83

Месна заједница Раља
Бобан Црносељански 060/337-72-79

2018.година

СПИСАК ВЛАСНИКА КАМИОНА КИПЕРА И ОСТАЛЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО МЗ

Страна 312 – Број 3
11. маj 2018. године

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 313 – Број 3

2.ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Градском техничком документацијом за одбрану од поплавазa воде II реда
дефинисаће се реалне потребе у људству, механизацији, опреми, алату и материјалу уз
усаглашавање са водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава.
Конкретизација интервенција и радова за воде II реда и локалитета угроженог
подручја, у оквиру поменуте техничке документације,представља основза планирање
реалних потреба.
II-5. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплаваза воде II реда на
подручју града, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у
одбрани, телефакс веза, као и радио веза.
Мобилне везе обезбеђене су за Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева - Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава.
Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава за воде II
реда, Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева - Члана Градског
штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбрану од поплава, одвија се по
датој шеми руковођења и координације.
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Душан Панић

Зоран Цекић

Лидија Маћешић

ЗвонкоМилојевић

ОливерБогдановић

6

7

8

9

ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево, Б.Радичевића 1,

ВПЦ„САВА-ДУНАВ“
РЈ „Смедерево“
Смедерево, Карађорђева 62

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Нови Београд, Бродарска 3
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026/647491
065/2335899
026/647-491
064/8275113

026/647490

064/840-4074

011/3112927
064/8404100
011/2018112
064/8404005

026/647490

026/4628696

011/2143140
011/3114325
011/2135864
011/2018100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „В.Морава-Смедерево“

ВД директора за сектор Д.3,
ДД 1, ДД 2
Заменик секторског
руководиоца за сектор Д.3,
ДД 1, ДД 2

Помоћник за Д.3.1 и Д.3.2 и
помоћник за бране на Д.3.3

Руководилац одбране од
поплава на водном подручју
Заменик руководиоца на
водном подручју

3. Субјекти руковођења одбраном од поплава од спољних вода и нагомилавања леда
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав-Смедерево“

1.

Координатори одбране од поплава и помоћници
Институција
ФАКС
Презиме и име
Функција
Телефон
Адреса седишта
МОБИЛНИ
Главни координатор
Министарство пољопривреде, и заштите 011/3115370 011/3115370
Наташа Милић
одбране од поплава
011/2013360 064/8404041
животне средине
Мерита Борота
Помоћници
011/2013347
Републичка дирекција за воде
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Драгана Јанковић
главног руководиоца
011/3117179
2.Главни руководиоци Одбране од поплава и њихови заменици за водно подручје "ДУНАВ" "САВА" " МОРАВА"
Главни руководиоц одбране од
011/3119400 011/3119403
Горан Пузовић
поплава
011/3119402 064/840-40-07
Заменик за спољне воде и
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Звонимир Коцић
загушење ледом
064/8404003
011/2013382
Милош Радовановић
Заменик за унутрашње воде
064/8404071

5

4

3

2

1

Р.
б.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ
СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Страна 314 – Број 3
11. маj 2018. године

Зоран Танасковић

12

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
„МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109
ВПЦ „МОРАВА“РЈ Ћуприја
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109

18

Оливер Богдановић
Звонко Милојeвић

035/471354

035/471354

018/4258185

035/471354
064/8404113

035/471354
064/8404083

018/4513820
064/8404098

026/647490

026/4628696

026/4628696

026/4628696

Факс
026/647491
064/8275113
065/2335899

064/8404074
Факс
026/4627116

064/8404028
факс
026/4627116

064/8404027

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ВПД "Смедерево"ДОО Смедерево
Смедерево,Бранка Радичевића 1

Руководилац
хидромелиорационог система
Заменик руководиоца ХМС

Лидија Маћешић

17

ВПЦ "Сава-Дунав" Р.Ј. Смедерево
Смадерево, Карађорђева 62

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју

Игор Станковић

16

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВП „ДОЊИ ДУНАВ“
Нови Београд, Булевар Уметности 2а

Заменик руководиоца одбране
од поплава на мелиорационом
подручју

Руководилац одбране од
поплава на мелиорационом
подручју

АлександарСимић

Звонко Милојевић

15

14

Помоћник руководиоца на
водном подручју

Заменик руководиоца на
водном подручју

Руководилац одбране од
поплава на водном подручју

Секторски руководилац за
026/647490
026/647491
сектор М.1
026/225533
065/2335899
ВПД «Смедерево»ДОО Смедерево
Смедерево, Б.Радичевића 1,
Заменик секторског
026/647490
026/647491
Оливер Богдановић
руководиоца за сектор М.1
026/225533
064/8275113
4. Субјекти руковођења одбраном од поплава на мелиорационом подручју
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА„Дунав-Смедерево“

Зоран Станковић

11

13

Драгољуб Миљојковић

10

11. маj 2018. године
Страна 315 – Број 3

2.

1.

1.3.

1.2.

1.1.

МУП
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Републички центар за
обавештавање

Републички
хидрометеоролошки
завод Србије

Институција

Р.
б.

1

Зоран Танасковић

19

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВП „МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2
035/8471354
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011/2282933
011/2282927

011/2282928
064/8929668

064/8926708
064/8921256

011/2545595
Радар.служ.

064/8385277
011/2542746

064/8385165
011/2542746

ФАКС
МОБИЛНИ
011/ 2542746
064/8385258

064/8404113

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Водопривредна инспекција

/

Бојан Томић
Горан Николић

6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
Делатност службе (функција од значаја
Телефон
Адреса седишта
за о.о.п.)
Праћење хидролошко
011/3050899
метеоролошке ситуације и стање
леда - дежурни оперативни телефони
Руководилац за хидролошке прогнозе
011/3050900
Дејан Владиковић
Кнеза Вишеслава 66
Заменик руководиоца за хидролошке
Београд
011/3050900
прогнозе
Јелена Јеринић
Перманентна служба осматрања
011/3050968
Одсек за прогнозу времена
011/2542184
Одсек за најаве и упозорења

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ВЕЛИКА МОРАВА“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „В.Морава-Смедерево“

Страна 316 – Број 3
11. маj 2018. године

Љиљана Савић

1

Републички водoпривредни
инспектор

Функција

Институција
Адреса седишта
Министарство-Сектор
водопривреде
Трг Републике 5, Смедерево
4623-696
0648235649

Телефон
4623-646

ФАКС

Звонко Милојевић

4

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево

заменик команданта
Град Смедерево
Градског Штаба за ванредне ситуације
Омладинска 1, Смедерево
Члан Градског штаба за ванредне
ЈВП "Србијаводе"ВПЦ Саваситуације надлежан за мере заштите и Дунав РЈ Смедерево,Карађорђева
одбране од поплава
62,Смедерево
Члан Градског штаба за ванредне
ВПД "Смедерево"ДОО Смедерево
ситуације надлежан за мере заштите и
Смедерево,Бранка Радичевића 1
одбране од поплава

командант
Градског Штаба за ванредне ситуације

026/647491
065/2335899

026/4628696
0648404027

026/4621907
064/8449196

026/4621907
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Телефон
у стану

064/8404087

064/8404118

Телефон

018/4258185

011/2018115

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града
Институција
Функција
Адреса седишта

евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Морава“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
„МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВП „ДОЊИ ДУНАВ“
Београд, Булевар Уметности 2а

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градске службе са одређеним задацима у одбрани од поплава за воде II реда на подручју града

Александар Симић

3

Бојан Теофиловић

др Јасна Аврамовић

1

2

Презиме и име

Снежана Игњатовић

2

Р.б.

Мирјана Андрејић

1

евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Дунав“

7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

Презиме и име

Р.
б.

11. маj 2018. године
Страна 317 – Број 3

ЈКП «Водовод»
ЈКП Зеленило и гробља
ЈКП Паркинг сервис
Општа болница Смедерево

Назив

Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне
послове
Одељење за инспекцијске
послове и послове комуналне
полиције
Одељење за послове органа
града
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове Група за ванредне ситуације

Одељење за јавне службе

Одељење за финансије и
локалну пореску администрацију
Одељење за привреду,
предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке

Назив службе

026/4629625
064/8449192
0264622021
064/8449175

Начелник Одељења
Босиљка Плећић
Начелник Одељења
Драган Крстић

Н. Фронта 4
Горанска бб
Кнез Михаилова 51

17.октобра 3

Адреса седишта
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4630-200
615-630
240-700

672-962

Телефон

621-277
613-227

4625-725

ФАКС

064/8449384

064/8449300

026/4621917

Виолета Максимовић
Никола Матејић
др Жељко Смиљанић

Срђан Стојковић

Одговорно лице

Радослав Јовановић

Начелница Одељења
Слађана Јанићијевић

/

0264150501
064/8449341

026/4621764
064/8449191

Начелник Одељења
Здравка Ковачевић-Васић

Начелник одељења
Мирослав Илић

0264622257
064/8449359

Телефон

Начелник Одељења
Дамњан Стајић

Одговорно лице

Витални системи заштите подручја града

Лице задужено за евидентирање
поплавних догађаја на подручју
града Смедерева

Задужење у о.о.п.

064/8449100
064/8190738
064/8548778

064/8285703

Телефон
у стану

Телефон
у стану

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2
3
4

1

Р.б.

8

7

6

5

4

3

2

1

Р.б.

Страна 318 – Број 3
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"HBIS GROUP Serbia Iron@
Steel “ doo Beograd

„ИТГ“ д.о.о.
АД «Милан Благојевић»
ПО «Ласта»

АД „Мессер Техногас“
PKC Wiring systems doo
Центар за социјални рад

1

2
3
4

5
6
7

4

3

ЈВП «Србијаводе»
РЈ «Смедерево»
ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево
ПД "ХЕ ЂЕРДАП" Кладово
Сектор за одржавање приобаља

ЈВП «Србијаводе»

1

2

Назив

МУП-Сектор за ванредне
ситуације
МУП Србије ПУ Смедерево
ЕПС «Електроморава»
«ЈПТелеком Србија»

Р.б.

6
7
8

5

4626-556
4622-567
633-118
4627-210
4622-299
4627-141
4627-464

4626-948

Телефон

ФАКС

Радинац
Шалиначка бб
Кнез Михаилова 29

Смедерево
Ђуре Стругара 20
Ђуре Стругара 18

Beograd
Ogranak Smederevo

672-738

4155502

462 9941
4623-435

221-076

Илија Трујић
Милан Иванишевић
Милош Ђорђевић

Милија Баровић
Мира Трикић
Живорад Симић

Sihai Song

Бранислав Ромчевић

Звонко Милојевић

Александар Симић

Горан Пузовић

Одговорно лице

Саша Обрадовић
Милан Рајић
Милена Драшковић

Ненад Јоцић

062792234

012/539029

065/2335899

064/8404027

064/8404007

Телефон
у стану

064/8098300
026/4627459

064/8927877

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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4155501
621-866
672-724

026660237
633-698
621-651

692-000

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Булевар уметности 2а
011/31153
011/2013360
Београд
70
Карађорђева 62
4628696
4627-116
Смедерево
Б.Радичевића 1
647-490
647491
Смедерево
012/227012/222-733
Пожаревац
879

Адреса седишта

Субјекти одбране од поплава на подручју града

Деспота Гргура 2
Шалиначка 60
Карађорђева 8

Шалиначка б.б.

11. маj 2018. године
Страна 319 – Број 3

Душан Свилар
Драган Милетић
Мирољуб Беочанин
Ђуро Фаркаш
Владан Николић
Весна Живковић
Ђуро Сикимић

Повереник

Заменик повереника

Повереник

заменик повереника

Повереник

заменик повереника

Повереник

Милорад Илић
Милија Баровић
Вељко Баровић
Јовица Јовановић
Марко Матовић
Владимир Нешић
Живорад Симић
Владимир Јовановић
Весна Јовановић
Драго Чекић
Марјан Стојановић

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

- 50 -

Дејан Босић

Повереник

Драгослав Младеновић

Раденко Мићовић

Заменик повереника

заменик повереника

Јовица Стојадиновић

Повереник

Саве Немањића 8/31

Петријевска 132

Јосипа Панчића 12

Иве Андрића 50

Горичка бб

Драгољуба Пајића 3/36 Смедерево

Млавска 2

Мирослава Антића 6/5

Трифуна Ђукића 18

Трифуна Ђукића 18

Трг Николе Крге К5/17

Војислава Илића 19

Петра Максимовића 8

Српског Совјета 2/33

Боре Вукумировића 85

Људевита Гаја 8

Тополска 2

Шалиначка бб

Чернишевског 29

Достојевског 23

Стојана Јанковића 27

Карађорђева 14/57

АДРЕСА СТАНОВАЊА

060/3250402

060/3250403

062/8844351

062/8844364

064/8323711

063/247699
064/8323920

063/7757440

026/663831

026/660-237

064/8190712

064/8190700

064/8476520

064/8476651

064/8449413

064/8449430

063/1020083

063/234830

066/6618676

063/8665224

064/8285781

064/8285736

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

"DU INTEGRAL
PLUS"doo Smederevo

МЕТЕХ д.о.о.

П.О.Ласта
Смедерево

GrappS ad Smederevo

„ИТГ“д.о.о.

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Зеленило и
гробља

ЈП Грејање

„TOMI-TRADE“ doo
Smederevo

„Kaizen“ doo

ЈКП Водовод
Смедерево

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Страна 320 – Број 3
11. маj 2018. године

Биновац

Бадљевица

Мала Крсна

6

7

Драган Петровић

Заменик повереника

5

Драган Анђелковић

Повереник

Сараорци

Драган Добранић

Заменик повереника

4

Зоран Павловић

Повереник

Осипаоница

Зоран Илић

Заменик повереника

3

Зоран Манић

Повереник

Враново

Зоран Карапанџа

Заменик повереника

2

Боривоје Милојевић

Повереник

Колари

Бојана Петровић

Заменик повереника
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Првомајска 44 Мала Крсна

731-046

4723-004

4711-433

781-628

4100785

732-287

4711-023

Марија Стевановић

Жарко Марковић

Милан Илић

Драган Пејић

Дејан Новаковић

Радомир Живковић

Јелена Станисављевић

061/1920372

064/1175912

064/9773839

064/2231421

062/453560

063/8105975

064/2930121

069/8548544

069/8548895

062/792269

062/792263

065/3537345

065/3537367

063/249647

063/270435

060/0949302

060/0949208

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Бадљевица

Биновац

Д. Јоновића 99Сараорци

Карађорђева 90Осипаоница

Карађорђева 32/1 Враново

Коларчева ббКолари

Горичка бб

Мостарска 87

Проте Матеје Ненадовића 83

Милоша Обилића 36, Врбовац

Кајмакчаланска 19

Бирчанинова 18

Српског Совјета 8/27

Ђурђевданска 16

Мирка Луковића 6/9 Звездара,
Београд
Доситеја Обрадовића 68/54

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "МОРАВА"

Мики Јовановић

Повереник

1

Дом здравља
„Смедерево“
Смедерево

„Центар за
социјални рад“
Смедерево

Messer Tehnogas ad
Beograd, RJ
Smederevo

"HBIS GROUP
Serbia Iron@Steel
doo Beograd

PKC Wiring systems
doо Smederevo

11. маj 2018. године
Страна 321 – Број 3

Лугавчина

Мало Орашје

Луњевац

Добри До

Врбовац

Михајловац

Водањ

Суводол

Скобаљ

Друговац

Радинац

Ландол

Доњи град
Плавинац
Карађорђев дуд
Славија
Папазовац
25.мај
Царина
Свети Сава
Ладна вода
Лештар
Златно брдо

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кулич
Шалинац

Раља

8

4711-067

701-110

721-095

4791-263

720-210

4715-496

741-042

742-169
742-623

4784-095

4722-128

4761-086

732-686

Милорад Петровић

Др Урош Јовановић

Слободан Станић

Александар Илић

Томислав Миловановић

Александар Вучковић

Дејан Лукић

Саша Алексић

Горан Борисављевић

Јелена Којић

Милан Милојевић

Малиша Ненадовић

Драган Вукша

063/7803781
064/8476911
060/6114350
064/1477966
069/5046930
064/8476601
063/313866
065/5506885
064/8295303
062/212480
060/5559727
064/3936354
066/5775229

063/325740

064/3803513

064/3957465

064/233588

064/1605058

063/359992

064/1410742

065/3347804

065/2742062

064/2888939

060/1444577

065/8621554

065/3732465

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «ДУНАВ»
Деспота Ђурђа 27
4622-501
Верица Ђурђевић
Горанска 49
621-974
Драгослав Савић
Кнез Михаилова 5
4622-329
Снежана Стоиљковић
16.октобра 39
4627-143
Владета Кочовић
Доситеја Обрадовића 78
650-134
Зоран Јаћовић
Црвене Армије 242
651-470
Дејан Спасић
Пролетерска 16
4621-865
Ненад Пешић
Коларска 101
660-666
проф.др Горан Јованов
Цвијићева 8
4627-408
Миланче Илић
Петријевска 4
4623-535
Славиша Максимовић
Петријевска 4
4610-535
Неда Мирић
Кулич
4775-161
Жељко Тодоровић
Шалинац
4775-161
Бобан Јовановић

Ландол

Смедеревска ббРадинац

Друговац

Скобаљ

Суводол

Водањ

Смедеревска 177Михајловац

Врбовац

Добри До

Луњевац

Раља
Народног Фронта бб
Лугавчина
Мало Орашје

Страна 322 – Број 3
11. маj 2018. године

14
15
16
17
18

Луњевац

771-298
793-033
4764-064
4715-157
660-612

Весна Живановић
Марко Јовановић
Горан Ђорђевић
Марко Велебит
Бојан Николић

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
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Жарко Марковић
Небојша Теофиловић
Милан Илић
Далибор Продановић
Александар Вучковић
Новица Милосављевић
Данијел Станојевић
Никола Стокић
Саша Алексић
Ненад Стевановић
Горан Борисављевић
Дејан Шиљић
Слободан Станић
Микица Савић
Милорад Павловић
Александар Стаменковић
Милорад Петровић
Владан Живковић
Малиша Ненадовић
Филип Марјановић
Јелена Којић
Далибор Игњатовић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Бадљевица
Бадљевица
Биновац
Биновац
Водањ
Водањ
Радисава Максића бб Враново
Доситеја Обрадовића 33Враново
Врбовац
Врбовац
Добри До
Добри До
Друговац
Друговац
17 Октобра ббКолари
Коларчева ббКолари
Ландол
Ландол
Србина 4Лугавчина
Лалић 2Лугавчина
Луњевац
Луњевац

АДРЕСА СТАНОВАЊА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”

Маршала Тита бб
Сеоне
Краља Петра I бб
Карађорђева бб, 11328 Водањ
Трг Лунета Јовановића бб

064/1175912
069/4723030
064/9773839
064/0341183
063/359992
064/8449224
064/5253773
065/6463961
065/3347804
069/742538
065/2742062
062/8130985
064/3957465
064/8962955
026/4711609
026/4711068
063/325740
062/8223746
065/8621554
065/2761091
064/2888939
069/2507564

ТЕЛЕФОН

064/8471835
064/8449104
064/5936343
064/8476866
065/5033315

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Лугавчина

Ландол

Колари

Друговац

Добри До

Врбовац

Враново

Водањ

Биновац

Бадљевица

Липе
Сеоне
Удовице
Петријево
Вучак

11. маj 2018. године
Страна 323 – Број 3

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника

Марија Стевановић
Дејан Стокић
Милан Милојевић
Миланче Живановић
Дејан Лукић
БојанЛукић
Дејан Новаковић
Бранко Милановић
Урош Јовановић
Радован Матић
Драган Вукша
Милица Миленковић
Драган Пејић
Ненад Марковић
Александар Илић
Дарко Митић
Дејан Илић
Горан Стојковић

Милоша Обилића 20 Мала Крсна
Живојина Петровића 202
Мало Орашје
Мало Орашје
Смедеревска 80Михајловац
Иве Лоле Рибара 6 Михајловац
Светозара Марковића8 Осипаоница
Карађорђева 90Осипаоница
16 Октобра 88Радинац
Смедеревска ббРадинац
Раља
Раља
Свете Младеновића 22Сараорци
Милоша Милошевића 74Сараорци
Карађорђева 5 Скобаљ
Маршала Тита 79Скобаљ
Суводол
Суводол

061/1920372
066/8112301
060/1444577
064/8449235
064/1410742
063/1117639
064/8932273
064/8932270
064/3803513
026/701353
065/3732465
064/3492431
064/2231421
060/7667070
063/233588
064/0714434
063/7272570
064/8449409

Славиша Ковачевић
Верица Ђурђевић
Петар Дисић
Неда Мирић
Златко Михајловић

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника
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Дејан Спасић

Повереник

Петријевска 113

Петријевска 9

Краља Милутина 8/21

Анте Протића 15

Космајских партизана 45

Воћарска 13 Смедерево

АДРЕСА СТАНОВАЊА

063/387369

060/5559727

064/8476592

063/7803781

063/309190

064/8476601

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Златно Брдо

Доњи град

25.Мај

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Суводол

Скобаљ

Сараорци

Раља

Радинац

Осипаоница

Михајловац

Мало Орашје

Мала Крсна
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Кулич

Вучак

Удовице

Сеоне

Царина

Славија

Свети Сава

Плавинац

Папазовац

Лештар

Ладна Вода

Карађорђев дуд

Кулич

Кулич

Цара Лазара 3Вучак

Старине Новака 24Вучак

Удовице

Удовице

Сеоне

Сеоне

Генерал Жданова 5

Стеријина 2

Гогољева 14

Алексе Дундића 6

Зрењанинска бб

Вучачка 49

Војвођанска 6

Излетничка 45

Стевана Високог 4

Драгољуба Пајића 2/8

Трифуна Ђукића 18

Старца Вујадина 194

Кнез Михаилова 27

Пријепољска 9

Милоша Великог 29/49

Саве Немањића 4/26

026/4775105

069/775855

065/5033315

063/1115447

064/0304357

064/5936343

064/8449259

064/8449104

064/1624105

064/8861062

065/2654302

064/1477966

065/2566532

065/5506885

063/228308

064/8476911

064/5488323

069/5046930

065/4007011

062/212480

069/858540

064/8295303

063/1177559

060/6114350
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Жељко Тодоровић

Срђан Стефановић

Повереник

Заменик повереника

Мирјана Живковић

Заменик повереника
Бојан Николић

Горан Ђорђевић

Повереник

Бојан Петровић

Милош Станојевић

Заменик повереника

Повереник

Марко Јовановић

Повереник

Заменик повереника

Ненад Пешић

Дејан Стојковић

Заменик повереника
Румка Видојевић

Владета Кочовић

Повереник

Повереник

Горан Петковић

Заменик повереника

Заменик повереника

проф. др Горан Јованов

Повереник

Зоран Јаћовић

Повереник

Карло Рибак

Вељко Баровић

Заменик повереника

Заменик повереника

Славиша Максимовић

Повереник

Бојан Васић

Зоран Мунћан

Заменик повереника

Драгослав Савић

Миланче Илић

Повереник

Повереник

Весна Киш Костић

Заменик повереника

Заменик повереника

Снежана Стојиљковић

Повереник

11. маj 2018. године
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Петријево

Липе

Шалинац

Желимир Мијић

Заменик повереника

Ново Насеље бб Петријево

Петријево

Вука Караџића 30 Липе

Партизанска 24Липе

Шалинац

Шалинац

065/5513002

064/3196948

062/771184

026/4771167

064/5598507

065/5290773
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Слободан Костић
Радослав Батинић

Јовица Радовановић

Повереник

Повереник

Драган Вучковић

Заменик повереника

Заменик повереника

Бобан Јовановић

Повереник
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IIIСИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и ванредне одбране од поплава
за воде II реда на територији града Смедерева, односно у случају евентуалних
ванредних ситуација и проглашења ванредне ситуације, координацију,
примењивање мера и спровођење активности Члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежог за мере заштите и одбране од поплава, преузима градски Штаб
за ванредне ситуације у следећем сазиву:
-

командант
др Јасна Аврамовић, градоначелница града Смедерева

-

заменик команданта
Бојан Теофиловић, заменик градоначелнице града Смедерева

-

начелница
Андријана Симоновић-Столић, руководилац групе за управљање ризиком у
Одељењу за ванредне ситуације у Смедереву

-

секретар (администратор)
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за послове планова одбране, ППЗ
и планова за ванредне прилике у Градској управи града Смедерева
за чланове:
1.
2.
3.
4.
5.

Милијана Новаковић, начелница Градске управеграда Смедерева,
Горан Петровић, командир Ватрогасноспасилачке чете Смедерево
Срђан Стојковић,в.д. директор Јавног комуналног предузећа Водовод
Владимир Кулагић, директор Јавног предузећа Грејање Смедерево
Никола Матејић, директор Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево,
6. Виолета Максимовић, директор Јавног комуналног предузећа Зеленило
и гробља Смедерево,
7. др Светлана Михић Јовановић, в.д.директорка Дома Здравља
8.др Жељко Смиљанић, заменик директора за медицинска питања Општа болница „Свети Лука“ Смедерево
9. Милан Рајић, директор ЕД Електроморава Смедерево,
10. Саша Обрадовић, начелник Одељења Полиције у Смедереву
11. Александар Симић, руководилац ЈВП Србија воде Београд ВПЦ
"Сава-Дунав" РЈ Смедерево,
12. Звонко Милојевић ,директор ВПД Смедерево ДОО , Смедерево
13. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево,
14. Весна Ристић,уредник листа Наше новине
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Градски штаб за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања
може образовати стручно-оперативне тимове.
ЗадатакГрадског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију,опремање и обучавање јединице цивилне заштите,
овлашћених,оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. доноси наредбе,закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.1. Идентификација материјалних штета на подручју
Након престанка опасности од штетног дејства вода другог II реда и обезбеђења
услова
за
приступ
угроженом
подручју,
посебна
комисија
коју
формираГрадоначелникграда, извршиће детаљан обилазак подручја, у циљу
идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара,као и благовремено
израдити извештај са одговарајућом фото-документацијом.
Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан акт Скупштине града.
1.2.

Критеријуми за процену штета
Поменути градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција
којима се доставља извештај.
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2.УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих поплава врши Оперативни
центар МУП-Сектор за ванредне ситуације – Радна јединица Смедерево и Група за
ванредне ситуације Смедерево. Обавештавање становништва у случају погоршања
метеоролошких услова и процене падавнина који могу утицати на повећање водотокова
IIреда и одводних токова у сливним подручјма као и до појава изливања воде из корита
водотокова IIреда, врши се преко средстава јавног информисања и обавештавањем
становништва преко месних канцеларија. Исто се врши на основу Извештаја Републичког
метеоролошког завода.
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерава-Члан Градског
штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбране од поплава на
територији града Смедерева, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко
средстава јавног информисања упозори становништво са свим битним околностима у вези
предстојеће поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као и о престанку
опасности од поплава и о предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве.
У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем:
- извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве,
- систему за препознавање поплаве и начину упућивања упозорења јавности,
- површини која ће вероватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво очекиване
поплаве,
- активностима које се предузимају да би се смањила штете на имовини и сл.
3.

ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

3.1.

Финансирање одбране од поплавазаводе II реда
Одбрану од поплава вода насталим на нерегулисаним водотоцима обухваћеним
градским оперативним планом, финансира се буџетским средствима града Смедерева.
3.2. Финансирање одбране од леда
Одбрану од ледених појава на водотоцима обухваћених градским планом
финансира град Смедерево из Буџета.
3.3.

Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетна
дејства вода II реда
Средства за вршење мера, радова и активности на спречавању и отклањању
последица елементарних непогода и појава које прате штетна дејства вода другог II реда
на подручју града, акоја се појаве ван система функционисања изграђених заштитних
водопривредних објеката, обезбеђује град Смедерево.
3.4. Приоритети у финансирању
Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава,
леда и појава које прате штетно дејство вода, у потпупуности су усаглашени са
приоритетима реализације ургентних активности за изграђене заштитне водопривредне
објекте и за водотоке обухваћене градским планом.
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3.5. Измене персоналних решења
У случају персоналних промена лица именованих у Оперативном плану за одбрану
од поплава за воде II реда на територији града Смедерева и Градском штабу за ванредне
ситуације, позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Оперативном
плану и Градском штабу, а надлежно Одељење се задужује да настале промене у смислу
нових персоналних решења ажурира и оне ће се сматрати саставним делом Оперативног
плана.
3.6. Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава
У 2018.години, основне активности мера и радова на смањењу ризика од поплава
на водотоцима II реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за
регулисање бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке
документације за сваки бујични водоток, која подразумева припрему техничке
документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два
основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје
имафундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену
степенаугрожености приобаља од великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011.године урађен пројекат регулације ниједан други
бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације,
као и измене Закона о планирању и изградњи које постојећу документацију стару и више
деценија чине невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на
водотоцима I реда, те се као приоритети у изради пројектне документације предлаже:
1)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације реке Раље
на нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи до улива железариног
колектора;
2)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације
Голобочког потока;
3)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске.
2. Извођење интервентних и превентивних радова у 2018. годиникојима ће се
умањити ризик од поплава изливањем воде из корита :
1) Текући радови-санацијa Голобочког потока у насељеном месту Сараорци;
2)Радови на одводњавању и смањењу ризика од поплава за поток Царевац, у укупној
дужини од 500 метара, у атару села Мало Орашје;
3) Радови на чишћењу корита и смањењу ризика од поплава за реку Коњску, у укупној
дужини од 1000 метара у атару села Михајловац, уз сагласност ЈВП ″Србијаводе″ Београд;
4) Чишћење Црвеног канала кроз К.О. Рaдинац, К.О. Липе и К.О. Враново;
5) Чишћење Петријевског и Ћириловачког колектора.
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Извођење интервентних радова обухвата: геодетско снимање и власничку идентификацију
водотока, машинско и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију,
уклањање материјала из (не) регулисаног корита са одвозом на депонију, сечење стабала и
вађење пањева из нерегулисаног корита са одлагањем, сечење шибља из нерегулисаног
корита и приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских
објеката на траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
У оквиру буџетских средстава за 2018. годину, а у циљу реализације предлога мера и
активности на смањењу ризика од поплава за 2018.годину, планирано је укупно
9.177.666,00 динара и то за следеће намене:
-Текуће радове-санацију Голобочког потока у насељеном месту Сараорци у износу од
2.177.666,00 динара у складу са Закључком Штаба за ванредне ситуације, број 87-112/2018-02 од 20.02.2018. године;
-Извођење превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда у износу од
3.000.000,00 динара за извођење планираних радова у 2018. години;
-Извођење радова на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора у износу од
4.000.000,00 динара.
У складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), прибављено је Мишљење на Нацрт
оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Смедерева за
2018. годину од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови
Београд, број 2482/1 од 20.03.2018. године и Мишљење на Нацрт оперативног плана за
одбрану од поплава за воде II реда на територији града Смедерева за 2018.годину од ЈВП
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш , број 2487/1 од 28.03.2018.
године.
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији града
Смедерева за 2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Смедерева“.
Број 325-4/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК
Богољуб Спасојевић, с.р.

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тачност преписа оверава:

Богољуб Спасојевић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
- 61 -
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На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010
93/2012 и 101/2016), Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Одлуке о одређивању граница водних подручја
(„Службени гласник Републике Србије“, број 92/2017), Одлуке о утврђивању пописа вода I
реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010), Уредбе о утврђивању Општег
плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
је

Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној 11. маја 2018. године, донела

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА
ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. УВОД
2. OДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I И II РЕДА
3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДЛОГА МЕРА И
АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА ВОДЕ II РЕДА
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. УВОД
Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих
водотока од којих неки припадају водотоцима I реда са изграђеним или делимично
изграђеним заштитним објектима и водотоцима II реда који су бујичног карактера и на
којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим Законом о водама („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016) као и Одлуком о утврђивању
пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) на територији
града Смедерева дефинисани су водотоци I реда који припадају сливовима реке Дунав и
реке Велике Мораве, док су сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком
класификовани као водотоци II реда. Управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“
док се управљањем водотоцима II реда бави град Смедерево.
Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник Републике
Србије“, број 83/2010), на територији града Смедерева водотоци I реда су:
- река Дунав;
- река Велика Морава;
- река Језава (ново и старо корито са Бадриком);
- река Раља;
- река Коњска;
- Петријевски и Ћириловачки поток
У оквиру одбране од поплава за унутрашње воде
Вучачки поток
1
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Стање на овим водотоцима, по питању њиховог уређења је различито. На реци Дунав, у зони
града, не постоји завршена обалоутврда у дужини од око 900 м. На реци Великој Морави
постоји одбрамбени насип, на реци Језави, у делу скретања у Велику Мораву,постоји
одбрамбени насип недовољне висине, док је река Раља регулисана на делу до моста на
прузи Београд - Мала Крсна, у низводном делу, а до улива у новорегулисано корито Језаве,
река је потпуно неуређена. Река Коњска је целом дужином нерегулисана, док су Петријевски
и Ћириловачки поток регулисани кроз град као колектори. Узводно од бране Ћириловац и
узводно од бране Смедерево на Петријевском потоку, ови водотоци су нерегулисани.
Водотоци II реда на територији града Смедерева по сливовима:
Слив реке Дунав
Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

реципијент
Река Дунав

угрожена подручја
К.О. Сеоне

Поток Селиште
4,63 км

Река Дунав

К.О. Сеоне

Поток Поток
Река Дунав
2,4км
Удовички поток Река Дунав
3,52 км

К.О. Удовице

Поток Сегда
2,2 км

К.О.Смедерево
К.О. Радинац

Акумулација Језава

К.О. Удовице

Укупно: 21,34 км

2

опис
Дубоко корито усечено у
висок терен на средњем и
доњем делу тока.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Дубоко корито усечено у
висок терен на средњем и
доњем делу тока. У зони
ушћа у Дунав могуће
плављење дела викенднасеља Орешац.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Дубоко корито усечено у
висок терен на горњем и
средњем делу тока. У зони
пута Смедерево - Београд
могуће плављење
домаћинстава узводно од
пута. Угрожен локални
пут Л6 за Удовице.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Брдски поток у насељу,
делимично регулисан
водоток у дужини од
1120м са проблемима у
одржавању. Угрожен
државни пут М 24, пруга и
стамбени објекти.
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Река Језава и река Раља - слив Велике Мораве
Притоке:
Голобочки поток*
2,4км

реципијент
Река Језава

угрожена подручја
К.О. Сараорци

Ландолски поток*
3,20км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Долови*
1,70км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Крњи До*
1,5км

Река Раља

К.О. Водањ

Поток Царевац
7,66км

Река Раља

К.О. Мало Орашје
К.О. Друговац II

Поток Водица
10,64км

Река Раља

К.О. Бадљевица
К.О. Биновац
К.О. Колари

опис
Бујични и равничарски ток
низводно од аутопута БГД
– Ниш
Регулисан у дужини од
614 м до пруге. На
oсталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од
642 м до пруге. На
осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од
330 м до пруге. На
осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Нерегулисани и неуређен
водоток бујичног
карактера.
Нерегулисан и неуређен
водоток бујичног
карактера.

Поток Битинац
8,70км

Река Раља

К.О. Суводол
К.О. Колари
К.О. Друговац

Нерегулисан и неуређен
водоток бујичног
карактера.

Укупно 35,8 км
*наведени водотоци наведени су као делови хидромелиорационих система Оперативног
плана одбране од поплав Републике Србије.
2. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I И II РЕДА
2.1.
Одбрана од поплава на водотоцима I реда, стање
хидромелиоративних система (каналска мрежа)

изведених

Одбрану од поплава на водотоцима I реда, сходно Закону о водама (поглавље 4.1.2.1. )
спроводи надлежно јавно водопривредно предузеће и исти треба да буду садржани у
оперативним плановима Републике Србије. Наведени водотоци су:
- река Дунав од ушћа Велике Мораве узводно 12,87 км
- река Велика Морава узводно 30,25 км
- бране на Ћириловачком и Петријевском потоку
- река Језава - леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35
км; десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 км; Десни насип
уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200), 12.25 км; Леви насип уз
Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 км; Леви насип уз Раљу
(девијација), 0.92 км
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-

река Раља - Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км са успорним
насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00 км,
укупно 17.42 км.
Хидромелиоративни системи са изграђеним каналским мрежама:
- хидромелиоративни систем Годомински рит Смедерево са каналском мрежом у
дужини од 23,803 км
- хидромелиоративни систем Годомински рит-Кулич I са каналском мрежом у дужини
од 85,651 км
- мелиоративно подручје Каменовац са каналском мрежом у дужини од 12,345 км
- мелиоративно подручје Сараорци са каналском мрежом у дужини од 12,520 км
- мелиоративно подручје Лугавчина са каналском мрежом у дужини од 7.636 км
- мелиоративно подручје Голобок (са Голобочким потоком) са каналском мрежом у
дужини од 9,008 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Колари са каналском мрежом у дужини од 3,138
км
- мелиоративно подручје Раља-касета Водањ, са делом Ландолског потока и каналском
мрежом у дужини од 2,802 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Сува чесма са делом Потока Долови и каналском
мрежом у дужини од 2,256 км
Укупна дужина каналске мреже у оквиру хидромелиоративних система је 159,159 км.
- Вучачки поток са бранама-у оквиру одбране од поплава за унутрашње воде

Одржавање наведене каналске мреже (измуљење, сечење шибља и кошење траве) је у
надлежности ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава Дунав“, (РЈ Смедерево), односно ВПЦ „Велика
Морава“ Ниш РЈ „Ћуприја“ Ћуприја, које непосрено спроводи ВПД „Смедерево“ д.о.о.
Смедерево.
С обзиром на надлежност и потребе редовног одржавања целокупне каналске мреже
у оквиру мелиоративних система може се констатовати да :
- стање изграђености каналске мреже је на задовољавајућем нивоу;
- ниво одржавања и стање каналске мреже није на задовољавајућем нивоу, узевши у
обзир средства која се издвајају за ове намене; поједини делови каналске мреже нису
одржавани више деценија (зона села Липе), што узрокује плављење делова
пољопривредних површина и насеља;
- постоји потреба изградње нове каналске мреже на мелиоративним подручијима –
посебно Голобочког потока и система Бадрика.
Према Извештају о извршеним радовима на објектима за одбрану од поплава и
системима за одводњавање у 2017. години, број 32/1 од 08.02.2018. године, ЈВП
„Србијаводе“ Београд, ВПД „Смедерево“ ДОО је у посматраном периоду, на
територији града Смедерева, реализовало следеће:
Водно подручје ''Доњи Дунав''
Сектор Д.3.
Деонице Д.3.1, Д.3.2. и Д.3.3.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи, регулисани водотокови и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозије и
бујица и бране, ретензије и акумулације
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2017. годину је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
11.496.794,84

Реализација (дин)

Реализација(%)

11.496.794,84

100,00
4
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Реализација(%)

1.199.927,50

100,00

Реализација (дин) Реализација(%)
12.696.722,34

100,00

Мелиорационо подручје ''Доњи Дунав''
Систем за одводњавање
ХМС ДД 1. и ДД 2.
-каналска мрежа са црпним станицама “Смедерево’’, “Кулич I’’ и “Кулич II’’
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2017. годину је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
8.690.084,86

Реализација (дин)

Реализација (%)

8.690.084,86

100,00

Водно подручје ''Морава''
Сектор М.1.
Деонице М.1.1, М.1.2, М.1.3. и М.1.4.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи , регулисани водотокови и регулационе грађевине
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2017. годину је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
18.512.230,92

Реализација (дин)
18.512.230,92

Реализација(%)
100,00

Ребаланс (дин)
4.199.792,23

Реализација (дин)
4.199.792,23

Реализација(%)
100,00

Укупно (дин)
22.712.023,15

Реализација (дин)
22.712.023,15

Реализација(%)
100,00

Мелиорационо подручје ''Велика Морава''
Систем за одводњавање
ХМС ВМ 2. и ВМ 3.
-каналска мрежа
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2017. годину је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
5.259.338,34

Реализација (дин)

Реализација (%)

5.259.338,34

100,00
5
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Град
Смедерево
Водоток
ОБЈЕКАТ
Водни објекат
Број
уговора/датум
Извођач радова
Почетак радова
/датум увођења
извођача у
посао/
Вредност
уговорених
радова
Реализација
радова

Град
Смедерево
Водоток
ОБЈЕКАТ
Водни објекат
Број
уговора/датум
Извођач радова
Почетак радова
/датум увођења
извођача у
посао/
Вредност
уговорених
радова

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 337 – Број 3

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА
По Уредби 1 и 2 о утврђивању Државног програма - Хитни
санациони радови на објектима за заштиту од вода оштећених у
поплавама у марту 2016. године;
Хитни санацони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони
села Раља и комплекса Железаре, од км 0+920 до км 4+383, деоница од
км 1+776 до км 2+429 и од км 3+377 до км 4+382.
Фаза I: од км 2+060 до км 2+429 и од км 3+377 до км 4+382,ЈН 149/2017
Смедерево, село Раља
Река Раља
Река Раља у зони села РаљА и комплекса Железаре, од км 0+920 до км
4+383, деоница од км 1+776 до км 2+429 и од км 3+377 до км 4+382.
Фаза I: од км 2+060 до км 2+429 и од км 3+377 до км 4+382
Река Раља на сектору одбране М.1, потез између деоница М.1.3 и М.1.4.
Ор.3822-149/8-2017 од 21.09.2017. године
ВПД ''Смедерево'' доо Смедерево
09.10.2017. године

14.997.120,44 динара
Извршење предметних радова је у току
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА
По Уредби 1 и 2 о утврђивању Државног програма - Хитни
санациони радови на објектима за заштиту од вода оштећених у
поплавама у марту 2016. године;
Обезбеђење несметаног рада ЦС ''Бадрика'' у систему за одводњавање
''Бадрика'' у сливу реке Језаве, ЈН 150/2017
Смедерево, село Радинац
Река Језава
Црпна станица ''Бадрика''
Систем за одводњавање у сливу реке Језаве, ХМС ВМ 3.
Ор. 3823-150/8-2017 од 21.09.2017. године
ВПД ''Смедерево'' доо Смедерево
09.10.2017. године

2.992.536,00 динара
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Реализација
Извршење предметних радова је у току
радова
Напомена: Сви наведени износи садрже обрачунати ПДВ (20%)
2.2.

Одбрана од поплава на водотоцима II реда, стање на водотоцима

Сходно одредбама Закона о водама који класификује водотоке II реда као све друге
који нису пописани у постојећој Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени
гласник Републике Србије", број 83/2010), осим водотока који су дефинисани на основу
„Плана одбране од бујичних вода на територији града Смедерева“ (Институт „Јарослав
Черни“ 2006. године) на територији града постоје и други, различити објекти који по својој
функцији врше одводњавање (путни канали, извори, дренажне грађевине, повремени
бујични токови и др.). У оквиру послова одржавања, управљач јавних путева је дужан да
гради и одржава објекте који служе за сакупљање, одвођење и преусмеравање површинских,
прибрежних и подземних вода ради заштите пута, односно суседа пута од штетног дејства
вода са пута. Овим објектима сматрају се јаркови (путни канали), риголе, пропусти и други
објекти за одвођење воде. Управљач јавним путевима је у обавези да ове радове обавља
кроз редовно и периодично одржавање.
Бујични водотоци на територији града Смедерева
Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подучју Смедерева јесте
велика неуређеност и лоше еколошко стање. Овако неповољна ситуација, проузрокована је
интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се углавном
манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка
таласа великих вода. Антропогени утицај се односи на одсуство мера и радова за отклањање
негативних ефеката природних процеса, као и на активно, директно погоршање постојећих
природних услова стварањем дивљих депонија у коритима бујичних водотока.
Извршени радови у 2015. години
Чишћење водотока II реда

водоток

локација

Река Коњска

Мост у Скобаљу

Биновачки
поток

Од аутопута до
пута за Биновац

Водањски
поток
Ћириловачки
поток

Од пруге до пута
Водањ-М Орашје
Од
ретензионог
простора до краја
насеља Ћириловац
Од
парцеле 1050
Железаре до 350 м
узводно од моста
у насељу Липе до 1550
забареног дела

Река Раља
Путни
канали

Поток
у низводно од моста
Малом
Орашју
Ландолски
Поред пруге

Дужина Опис радова
(м)
124
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
пањева који не дестабилизују косине
80
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са
вађењем пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем
400
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са
вађењем пањева и измуљивањем
847
Сечење шибља у кориту потока, са измуљивањем и
чишћењем делова пропуста испод путева

500

Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем
Отварање профила путних канала са сечењем
шибља, чишћењем и израдом пропуста на улазима у
дворишта, израдом перфорираног окна за
препумпавање кишне воде и одводом
Сечење шибља са уклањањем из корита потока

100

Сечење шибља са уклањањем из корита потока

7
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поток 2
Поток Сегда
Жикина
улица
Голобочки
поток

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Колари-Водањ
Поред пруге I
Липска рампааутобус.ста.
Радинац
Сараорци
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300

Уклањање муља из корита потока са утоваром и
одвозом

3

Упојни бунар

-

Снимљено корито, и утврђено да је пропуст испод
пута са бетонираним дном чија је кота за 0,8 м виша
од узводног дела корита - упућен допис „Путевима
Србије“ ЈП, са захтевом за интервенцијом

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 8.535.987,80 динара са пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
Петријевски
-Обилазак трасе колектора
колектор
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
-Евакуација муља
-Завршно мерење колектора
-Завршно уређење места извођења радова
Дренажни
колектор у Ђуре
Салаја

-Додатни радови
-Чишћење дренажних цеви и припадајућих
шахтова од муља и осталог наноса
машинским и ручним путем уз ангажовање
специјалног возила

Укупно

утрошена средства (дин.)
2.260.416,00 и 419.652,00
-додатни радови
(обрачун по м3 ископаног,
евакуисаног и одвеженог
муља у самониклом стању
чија је количина претходно
утврђена, а на основу
завршног снимања)
са пдв-ом

595.200,00
(Обрачун
по м очишћених
дренажних цеви са
припадајућим шахтовима)
са пдв-ом
3.275.268,00 са пдв-м

Извршени радови у 2016. години
Чишћење водотока II реда

водоток

Река Језава
Голобачки
поток
Биновачки
поток
Удовички
поток

локација

Дужина Опис радова
(м)
Од Лугавчине до 2400
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
Сараораца
пањева који не дестабилизују косин измуљавањем
Од улива у Језаву
220
Уклањање муља из корита потока са утоваром и
одвозом
Од аутопута до 240
Ручно сечење стабала и шибља у кориту потокаулива у реку Раљу
корито поплочано
Од улива у Дунав 320
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
до Биковца
пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 7.199.717,18 динара са пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
Петријевски
- Снимање висине муља у шахтовима
8

утрошена средства (дин.)
2.987.400,00
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и
Ћириловачки
колектор

Дренажни
колектор у
Ђуре Салаја

Санација
изливања
Петријевског
колектора
Чишћење
дренажног
колектора
ради пријема
атмосферских
вода објекта
ЛИДЛ у
Смедереву
Укупно

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

колектора и израда подужног профила
дужине муља
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
- Чишћење колектора и припадајућих
шахтова од муља и осталог наноса
машинским и ручним путем
- Снимање висине муља у шахтовима
колектора
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
- Чишћење дренажних цеви и
припадајућих шахтова од муља и осталог
наноса машинским и ручним путем уз
ангажовање специјалног возила
- Завршно снимање колектора
- Претходни радови
- Земљани радови
- Бетонско асфалтерски радови
- Армирачко браварски радови

11. маj 2018. године

(обрачун по м снимљеног
колектора, колектора у м,
паушално и по м3 евакуисаног и
одвеженог муља)
са пдв-ом
1.788.120,00
(Обрачун по м снимљеног
колектора, паушално и по м3
евакуисаног и одвеженог муља)

са пдв-ом
2.088.275,40

са пдв-ом

-Измуљивање
дренажног
колектора 588.000,00
компресором и високопритисном пумпом
са црпљењем муља и лагеровањем истог
на страну ради оцеђења
са пдв-ом
7.451.795,40 са пдв-ом

Извршени радови у 2017. години
Чишћење водотока II реда

водоток

локација

Река Језава

Скобаљ

Голобачки
поток

Сараорци –
пропуст испод
пруге и низводно

Дужина Опис радова
(м)
750
Сечење шибља и дрвећа у кориту реке, вађење
пањева из корита водотока, чишћење корита од
муља и отпада, чишћење терена дуж корита од
шибља и другог растиња, ископ земље ради
формирања профилисаног канала
250
Сечење шибља и чишћење водотока од корова и
другог растиња, ручни ископ земље и шута са
утоваром и одвозом на депонију

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 2.120.760,00 динара са пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
Петријевски
- Мерење висине муља у шахтовима пре
и
почетка радова
9
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2.367.290,88
(обрачун по м снимљеног
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Ћириловачки
колектор

Укупно

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
- Чишћење колектора и припадајућих
шахтова од муља и осталог наноса и
отпада машинским и ручним путем
-Утовар и одвоз материјала на депонију
-Чишћење и одгушење шахтова
машинским и ручним путем
-Израда и постављање поклопних плоча,
недостајући шахтови замењени су
армирано-бетонским

Рекапитулација
Година
2015.
2016.
2017.
Свега

Чишћење водотокова
II реда
8.534.987,80
7.199.717,18
2.120.760,00
17.855.464,98
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колектора, колектора у м,
паушално и по м3 евакуисаног и
одвеженог муља и отпада)
са пдв-ом

2.367.290,88 динара са пдв-ом

Чишћење колектора
3.275.268,00
7.451.795,40
2.367.290,88
13.094.354,28

Утрошена средства
(дин.)
11.810.255,80
14.651.512,58
4.488.050,88
30.949.819,26

3.ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
Oсновне активности мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима II
реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за
регулисање бујичних водотока, односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације
за сваки бујични водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки
водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални
значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености приобаља од
великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011. године урађен пројекат регулације ниједан други
бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као
и измене Закона о планирању и изградњи које постојећу документацију стару и више
деценија чине невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на
водотоцима I и II реда те се као приоритети у изради пројектне документације предлаже:
1) Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације Голобочког потока
2) Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Раље на нерегулисаном делу
од моста на железничкој прузи до улива железариног колектора
3) Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске.
2. На водотоцима I и II реда као приоритети за извођење интервентних и
превентивних радова којима ће се умањити ризик од поплава изливањем
воде из корита, а на основу Извештаја радне групе 02-239/2017-03 од
27.11.2017. године и планираних буџетских средстава за 2018. годину,
предлажу се:
1) Текући радови-санација Голобочког потока у насељеном месту Сараорци
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2) Радови на одводњавању и смањењу ризика од поплава за поток Царевац, у укупној
дужини од 500 метара, у атару села Мало Орашје
3) Радови на чишћењу корита и смањењу ризика од поплава за реку Коњску, у укупној
дужини од 1000 метара у атару села Михајловац, уз сагласност ЈВП ″Србијаводе″ Београд
4) Чишћење Црвеног канала кроз К.О. Рaдинац, К.О. Липе и К.О. Враново
5) Чишћење Петријевског и Ћириловачког колектора.
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско снимање и власничку идентификацију
водотока, машинско и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију, уклањање
материјала из (не)регулисаног корита са одвозом на депонију, сечење стабала и вађење
пањева из нерегулисаног корита са одлагањем, сечење шибља из нерегулисаног корита и
приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на
траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
Напомена: За реализацију тачке 1. задужена је Група за ванредне ситуације.
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДЛОГА МЕРА И
АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
За реализацију плана неопходно је обезбедити средства:
- Буџета града Смедерева
- Средства из годишњег програма ЈВП „Србијаводе“
- Средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекције за
воде
У оквиру буџетских средстава за 2018. годину, а у циљу реализације предлога мера и
активности на смањењу ризика од поплава за 2018. годину, планирано је укупно
9.177.666,00 динара и то за следеће намене :
-Текуће радове - санацију Голобочког потока у насељеном месту Сараорци у износу од
2.177.666,00 динара, у складу са Закључком Штаба за ванредне ситуације број 87-1-12/201802 од 20.02.2018. године;
-Извођење превентивних и интервенттних радова на водотоцима II реда у износу од
3.000.000,00 динара за извођење планираних радова у 2018. години;
-Извођење радова на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора у износу од
4.000.000,00 динара.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
5.1.
Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода II
реда - градски оперативни план одбране за подручје града Смедерева
У приобаљу нерегулисаних водотока II реда могу се јавити хидролошке појаве које
изазивају плављење добара и насеља. Због тога је Оперативним планом за одбрану од
поплава на територији града Смедерева обухваћено подручје које може бити угрожено, не
само услед неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система,
већ и подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од штетног дејства вода II реда на
територији града Смедерева.
Оперативним планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева
дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности на
назначеном подручју. Исти су систематизовани по степенима одбране од поплава и по
учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.
5.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења
приобаља.
Ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним
планом за одбрану од поплава и леда у надлежаности су Града Смедерева.
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5.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и
одбрана од града
Могућност коинциденције неповoљних хидролошких услова (који могу изазвати
повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са
неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише, град у летњим условима,
односно ледене кише и снежне падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне
опасности и спровођење одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима
територије града, овакве појаве се третирају као елементарне непогоде.
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на принципима јасне
субординације и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева условљава обезбеђење услова за
интегрално спровођење одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
- Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава - координација, руковођење и реализација Оперативног плана за
одбрану од поплава за воде II реда на подручју града Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорна лица - повереници
за делове подручја града (месне заједнице) и производне системе који се као целине морају
засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која мора бити
ангажована у одбрани;
- Виталних система на подручју града - институције са седиштем на подручју града
без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење
потреба становништва и производње, односно институција које могу обезбедити ефикасно
спашавање становништва и добара.
6.1.

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава

6.1.1. Градски штаб за ванредне ситуације на подручју града Смедерева
6.1.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава
6.1.3 Помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава
6.1.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из Оперативног плана за одбрану од
поплава на територији града Смедерева
Сходно Републичком Општем плану одбране од поплава за период 2012.-2018.
године, а на основу поглавља Институционално организовање одбране, за координацију
одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског
штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на територији јединице локалне
самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно
размењује информације од значаја за интегрално управљања одбраном од поплава на водама
II реда, са јавним водопривредним предузећем, надлежним за спровођење одбране од
поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
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Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим
поплавним догађајима о поплавама II реда и да их достави надлежном јавном
водопривредном предузећу.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да на територији града
организује и спроводи одбрану од поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али
и приликом проглашења ванредног стања. За извођење неопходних радова у циљу
управљања заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно је
ангажовати стручне и специјализоване службе односно предузећа. Такве службе, у складу
са Законом о ванредним ситуацијама могу да буду у саставу градског штаба за ванредне
ситуације на територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи следећим целинама:
-помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава ( председници градских и сеоских месних савета и повереници за
одбрану од поплава из градских и сеоских месних заједница);
- технички сектор: стручна лица из институција које се баве проблематиком одбране
од поплава и то ДВП „Смедерево“ Смедерево и стручна лица из предузећа која својом
оперативом директно учествују у одбрани (градска јавна комунална предузећа);
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.;
- представници привредних система и повереници за одбрану од поплава.
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и ванредне обране од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних
ситуација тј. проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и
спровођење активности члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава, преузима Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева који је формиран на основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012).
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације
10. доноси наредбе, закључке и препоруке
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији града
14. ангажује особљена правна лица и друге организације од значаја за град
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
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Седиште Штаба је зграда Скупштина града Смедерева, Улица омладинска 1
Смедерево, са постојећим системом комуникације - телефонским путем, факсом и радио
Седиште Штаба је зграда Скупштина града Смедерева, Улица омладинска 1
везама.
Смедерево, са постојећим системом комуникације - телефонским путем, факсом и радио
везама.
8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА ВОДЕ II РЕДА
1. Изливање Ландолског потока у рејону села Колари 1999. године
8. ЕВИДЕНТИРАНИ
ПОПЛАВНИ
ВОДЕ II РЕДА
2. Изливање Удовичког
потокаДОГАЂАЈИ
2009. и 2010.ЗА
године
1. Изливање
Ландолског
потока
у
рејону
села
Колари
1999.године
године
3. Изливање Голобачког потока 2009. године и 2010.
2. Изливање
Удовичког
потока
2009.
и
2010.
године
4. Појава подземних и површинских вода у селу Колари 2009. године и 2014. године
3. Изливање
Голобачког
потока
2009. годиневода
и 2010.
године
5. Изливање
подземних
и површинских
у нижим
деловима села Липе 1999. године и
4. Појава
подземних
и површинских
вода у селу Колари 2009. године и 2014. године
у августу
и септембру
2014. године
5. Изливање
подземних
и површинских
вода вода
у нижим
деловима
села1999.
Липегодине,
1999. године
и
6. Изливање
подземних
и површинских
у Малом
Криваку
2006. године
у августу
и септембру
и 2014.
године 2014. године
6. Изливање
подземних
и површинских
вода вода
у Малом
Криваку
1999.
године,
године
7. Изливање
подземних
и површинских
у селу
Радинац
2009.
године2006.
и 2014.
године
и 8.
2014.
годинепотока Сегда у зони државног пута 2014. године
Изливање
7. Изливање
подземних
и површинских
у селу
Радинац
2009.
године
и 2014. године
9. Угрожавање
локалног
пута Л 7 завода
Сеоне
појавом
бујице
2014.
године
8. Изливање
потока
Сегда у зони
државног
пута
2014.2015.
године
10. Изливање
Голобачког
потока
у марту
месецу
године
9. Угрожавање
локалног
пута Л
7 за Сеоне
појавом
године
11. Изливање
Голобачког
потока
у марту
месецубујице
2016. 2014.
године
10. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2015. године
11.9.Изливање
Голобачког
у марту месецу
2016. године
ПРОЦЕНА
ШТЕТАпотока
ОД ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА
ВОДА II РЕДА
9.1.
Идентификација материјалних штета на подручју
9. ПРОЦЕНА
ШТЕТА
ОД ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА
РЕДАдругог II реда и обезбеђења
Након
престанка
опасности од
штетногВОДА
дејстваII вода
9.1. услова
Идентификација
материјалних
штета
на
подручју
за приступ угроженом подручју, посебна Комисија коју формира Скупштина града,
Након престанка
опасности
од штетног
вода другог
II реда и обезбеђења
извршава
детаљан обилазак
подручја,
у циљудејства
идентификације
материјалних
штета по врсти
услова
за приступ
угроженом
подручју,
посебна
Комисија сачињава
коју формира
Скупштина
града,
објеката
и добара.
Наведена
Комисија
благовремено
Извештај
са одговарајућом
извршава
детаљан обилазак подручја,
циљу идентификације
материјалних
штета по
врсти акт
фото-документацијом.
Начин и уделокруг
рада ове Комисије
дефинише
посебан
објеката
и добара.
Наведена Комисија благовремено сачињава Извештај са одговарајућом
Скупштине
града.
фото-документацијом.
Начин
и делокруг
9.2.
Критеријуми
за процену
штета рада ове Комисије дефинише посебан акт
Скупштине Поменути
града.
градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
9.2. усаглашавање
Критеријумисазаважећим
процену штета
критеријумима за процену штете републичких институција
Поменути
градски
акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
којима
се доставља
Извештај.
усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција
којима
доставља Извештај.
10.сеЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима II
10. ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
реда на територији
града Смедерева за 2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана
Годишњи програм
мера илисту
радова
на смањењу
ризика од поплава на водотоцима II
објављивања
у „Службеном
града
Смедерева“.
реда на територији града Смедерева за 2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 325-5/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
Број 325-5/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Тачност преписа оверава:
Тачност преписа оверава:

ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ Богољуб Спасојевић, с.р.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
Милица Врачар
14
14
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45.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон), Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике
Србије“, број 98/2010) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева (у даљем тексту: Градски штаб).
У Градски штаб се именују:
за команданта:
Др Јасна Аврамовић, градоначелница града Смедерева
за заменика команданта:
Бојан Теофиловић, заменик градоначелнице града
Смедерева
за начелника:
Андријана Симоновић Столић, руководилац Групе за
управљање ризицима у Одељењу за ванредне ситуације
у Смедереву
за техничког секретара:
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за израду
планова одбране и планова ванредне ситуације и безбедности здравља на раду у Одељењу за општу управу,
месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Група за ванредне ситуације у Градској управи
града Смедеревa
за чланове:
1. Горан Петровић, командир Ватрогасно спасилачке
чете Смедерево,
2. Милијана Новаковић, начелница Градске управе
града Смедерева,
3. Срђан Стојковић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево,
4. Виолета Максимовић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља
Смедерево,
5. Никола Матејић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево,
6.  Владимир Кулагић, директор Јавног предузећа
Грејање Смедерево, Смедерево,
7. Др Светлана Михић Јовановић, вршилац дужности директора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву,
8. Др Жељко Смиљанић, заменик директора Опште
болнице „Свети Лука“ у Смедереву
9. Милан Рајић, директор „Електродистрибуције Смедерево“,
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10. Александар Симић, руководилац ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава – Дунав“, РЈ Смедерево,
11. Звонко Милојевић, директор Државног водопривредног предузећа Смедерево,
12. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста
Смедерево,
13. Весна Ристић, ПР за односе са медијима, новинар,
14. Зоран Танасковић, руководилац ЈВП „Морава“
Ћуприја, по позиву само када су у питању поплаве,
15. Саша Обрадовић, начелник Одељења полиције у
Смедереву и
16. Саша Петрунов, мајор Војске Србије, официр за
везу са Сектором за ВС.
II
Градски штаб за извршавање специфичних задатака
заштите и спасавања може образовати стручно-оперативне
тимове.
III
Градски штаб обавља следеће послове:
1. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
2. руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3. руководи и координира спровођење мера и задатака
обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући
у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;
4. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и Предлог плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
5. прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
6. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
7. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
8. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица;
9. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
10. наређује приправност – спремност за ванредне ситуације;
11. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
12. израђује предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду;
13. спроводи годишњи план рада;
14. доноси наредбе, закључке и препоруке;
15. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
16. именује повереника цивилне заштите и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним местима;
17. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице
локалне самоуправе, односно града;
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18. подноси Скупштини града на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
19. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе;
20. координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града.
IV
Послови из тачке III овог Решења финaнсирају се из буџетских средстава у складу са законом.
V
У случају персоналних промена лица именованих у
Градски штаб за ванредне ситуације на седнице Градског
штаба позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Решењу, док се не створе услови за измену
Решења од стране Скупштине града Смедерева.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града („Службени лист града Смедерева“, број
13/2012).
VII
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-2/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

46.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),
Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2015,111/2015,
110/2016 и 16/2018), члана 32., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.
закон), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст), члана 2. Одлуке о подстицању пољопривреде
и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2016) и Одлуке о
буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“ број 14/2017),
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Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је
П Р О Г РА М
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1.1. Г
 еографске и административне карактеристике
Смедерево се налази у североисточном делу Републике
Србије, на десној обали реке Дунав и на надморској висини
од 73 метара. Удаљено је од Београда 46 км.
Подручје града се простире на површини од 48.400 ха
и чини 0,54% укупне површине Републике Србије. По последњем попису становништва из 2011. године, на подручју
града живи 108.209 становника од којих 64.175 живи у Смедереву, а 44.034 живи у 27 сеоских насеља.
Густина насељености износи 223,57 становника по километру квадратном.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Смедерево се налази у зони умерено континенталне
климе.
Према доминантним морфолошким облицима у рељефу територије града Смедерева истичу се две целине:
- Равничарски рељеф налази се у алувијалној равни
реке Дунав, Велике Мораве и Раље на којима преовлађују
плодна земљишта без већих ограничења за интезивну обраду и наводњавање и обухвата 52,4% укупне површине;
- Брежуљкасто-брдовит рељеф простире се на део шумадијских брда који је испресецан плитком долинском мрежом а сматра се потенцијалним подручјем за развој савремене пољопривредне производње и чини 47,6% територије.
Узимајући у обзир основна обележја као и правце ефикаснијег коришћења производних потенцијала на територији града Смедерева, издвајају се два реона и то: ратарско-повртарско-сточарски и сточарско-воћарско-виноградарски реон. Повољни климатски услови, морфолошки и
педолошки састав земљишта, као и хидролошки услови,
погодују развоју свих облика пољопривредне производње.
У погледу квалитета земљишта на територији града
Смедерева, најквалитетније земљиште прве и друге класе
чини 15,8% од укупне површине, земљишта треће и четврте класе чине 64,30%, што значи да две трећине укупних
обрадивих површина представљају изузетно вредан аграрни потенцијал.
Најзаступљеније је земљиште III бонитетне класе које
чини површину од 10.280 ха и представља 31,43% површине укупног пољопривредног земљишта.
У погледу тенденције смањења разноликости биљних
и животињских врста на територији града Смедерева, стање је као и у највећем делу Републике. Пољопривреда, као
природна делатност и овде доводи до умањења и промена
природних услова у локалном екосистему.
Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике реке, Дунава и Велике Мораве.
Дунав пролази током од 20 км, чинећи северну границу
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града, док Велика Морава представља источну границу
Града. Хидрографски, највећим делом територија града
припада сливу Велике Мораве. У алувијалним равнима Мораве и Дунава воде има довољно, али је највећи проблем
њен квалитет, а не квантитет.
Шуме на подручју Смедерева заузимају 3,6% од укупног расположивог земљишта, што је знатно мање у односу
на Републику (26%).
Укупна површина под шумом и шумским земљиштем,
износи 1.393 ха. Од тога, шуме у приватном власништву
чине 1.008 ха (72,36%), а шуме у државном власништву се
простиру на 385 ха (27,64%). Шуме подручја града Смедерева припадају подручју распрострањења климатогене
шуме храста сладуна и цера.
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈУ
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
По последњем попису становништва из 2011.године, на
подручју града живи 108.209 становника, од којих у граду
живи 64.175 становника ( 59,30%), а у 27 сеоских насеља
живи 44.034 становника (40,70%).
Смедерево је годинама под ударом миграционих кретања становништва, које се досељавало на ово подручје,
првенствено због индустријализације и развоја привредне
базе. Аутохтоно становништво (рођено у Смедереву) чини
55,98%, а досељено 44,02%.
Смедерево насељава 28 различитих националности, од
којих су најзаступљенији Срби са 94,91%. Стопа природног прираштаја у Смедереву је негативна од 1998. године
(РЗС).
Просечна старост становништва износи 40,91 годину, а
у погледу полне структуре, 49,27% становника су мушког
пола, а 50,73% чини женска популација.
У односу на укупно становништво, пољопривредно
становништво чини 31,1 %, а пољопривредно становништво са регистрованим газдинством чини 10,13%.
У погледу структуре заступљених делатности на територији Смедерева, пољопривредом се бави 19,69 % укупног становништва (остале најзаступљеније гране привреде:
прерађивачка индустрија 32,64%, трговина 10,48%, грађевинарство 5,32%).
Доходак који град Смедерево остварује од пољопривреде износи 45,90 %.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Са становишта кретања основних индикатора тржишта
рада може се констатовати да Смедерево има показатеље
који су типични за централни део Републике.
По подацима РЗС за 2015. годину запослено је 21.481
лица, а број незапослених лица је 8.763.
У погледу образовне структуре, високо и више образовање поседује 11,65% становништва, средње 49,65%,
основно 24,72%, без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем чини 13,98% становништва.
Привредна структура по секторима делатности и заступљености:
-У прерађивачкој индустрији је 32,64% укупно запосленог становништва, у пољопривреди 19,69%, трговини
10,48%, у здравствено-социјалном сегменту 6,69%, у грађевинарству 5,32%, саобраћају 4,19%. Остале гране привреде
су заступљене у мањем обиму.
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Привреда на подручју Смедерева се развија у више
праваца; постојање Железаре и метало-прерађивачких
капацитета условљава развој црне металургије и метало-прерађивачке индустрије, а са друге стране велики и неискоришћени потенцијали у пољопривреди чине основ да се
много озбиљније приступи свим могућностима за бољи и
ефикаснији развој пољопривреде.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Подручје града Смедерева поседује разгранату и функционалну инфраструктуру, како на подручју града, тако и
у сеоским насељима. По питању развоја саобраћаја, Смедерево поседује повољне услове готово у свим видовима
саобраћаја.
Основу путне инфраструктуре града Смедерева чине
регионални и локални путеви и деоница магистралног пута
којима се одвија градски и приградски саобраћај.
Транзитни саобраћај се одвија пре свега ауто-путем
Е-75, који пресеца територију града на северни и јужни
део, магистралним путем М-24 и обилазницом.
Укупна дужина магистралних, регионалних и локалних
путева на територији града Смедерева је 306 км (Подаци
РЗС за 2015.годину).
Град Смедерево карактерише развијена мрежа магистралних и регионалних путева и солидна мрежа локалних
путева.
Може се констатовати да је Смедерево, захваљујући саобраћајном положају европски град, важан републички и
регионални центар.
У погледу комуналне инфраструктуре: Смедерево има
развијену водоводну мрежу у дужини од 328 км у граду и
насељеним местима, на коју је прикључено укупно 70.000
становника (покривеност 63,74%). Годишња производња
воде је 8,7 милиона м³ односно 271 л/с. Канализациона
мрежа је у дужини од 219 км и на њу је прикључено укупно
50.000 становника (покривеност 45,50%).
Електро инфраструктуру града Смедерева одликује релативно добра дистрибутивна мрежа, чији поједини делови захтевају реконструкцију и модернизацију. Снабдевање
електичном енергијом подручја Смедерева врши се преко
преносног система ЕПС-а далеководима од Ђердапских хидроелектрана и Костолачких термоелектрана.
На целокупној територији града Смедерева у употреби
је расположива фиксна и мобилна телефонија и омогућен
је интернет приступ. Регистровано је 35.064 телефонских
претплатника (РЗС).
Град Смедерево има изражен проблем одлагања комуналног отпада. Од укупне површине града, 92% није покривено организованим третманом комуналног отпада,
односно 38,52% од укупног становништва није обухваћено
организованим одлагањем отпада. Одлагање отпада у Смедереву се тренутно врши на градској депонији и делом у
рециклажном центру градског ЈКП. Евидентно је и постојање великог броја дивљих депонија - локалних сметлишта,
поготову у сеоским насељима. У току је проширење прикупљања отпада по сеоским насељима. У циљу отклањања уочених недостатака донет је Локални план управљања
комуналним отпадом на територији града Смедерева којим
су дата решења овог проблема, пре свега изградњом регионалне депоније у Јелен Долу, поспешивањем рада постојећих капацитета, увођењем примарне селекције отпада,
повезивањем са другим локалним плановима градова и
општина и др.
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Највећи проблем у решавању питања управљања отпадом су значајна финансијска средства која локална самоуправа није у могућности да самостално обезбеди.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Укупно коришћено пољопривредно земљиште 26.560
ха користи 7.107 газдинстава. Територија града Смедерева има 30 катастарских општина и располаже са укупно
33.452 ха 50 ари 44 м2 пољопривредног земљишта. Просечна величина поседа је 4,16 ха, а просечна величина парцеле
је 0,34 ха (подаци РГЗ- Катастaр за 2014. годину).
Комасација пољопривредног земљишта спроведена
је ранијих година у три катастарске општине и то: Сараорци, Лугавчина и Липе. У КО Осипаоница комасација је
завршена на 700 ха, а преостале површине се планирају у
наредном периоду када се за то обезбеде потребна новчана
средства. На комасираном делу површина, каналска мрежа
за наводњавање и одводњавање је изграђена, међутим, због
неадекватног одржавања функционисање исте је отежано.
Овај проблем је нарочито изражен у периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских падавина, тако да су велике површине пољопривредног земљишта у тим периодима поплављене. Низводно поред корита
реке Језаве и Мораве пошто је изграђен канал за отпадне
воде Железара - Смедерево, пресечени су природни токови
вода Бадрике па у доњем току често настају велике поплаве
јер вишак воде не може да отиче преко овог канала чиме
је угрожено више од 6.000 ха пољопривредног земљишта.
У 2017. години израђена су три програма комасације,
Програм комасације делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево) на површини од
1143 ха, затим је закључен Уговор између града Смедерева и ресорног Министарства за финансирење прве фазе,
а у току је и спровођење комасације делова катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево).
Такође, израђен је Програм комасације дела катастарске
општине Скобаљ (Град Смедерево) на површини од 2109
ха, као и Програм комасације дела катастарске општине
Осипаоница (Град Смедерево) на површини од 2631 ха.
Наводњавано земљиште према категоријама коришћења у пољопривредној производњи има 671 ПГ и то укупно
710 ха, од тога: ораница и башта 563 ха, воћњака 142 ха,
винограда 4 ха. Наводњаване површине ораница и башта
према врстама усева: жита и кукуруз за силажу 197 ха, поврће, бостан и јагоде 337 ха, остали усеви на ораницама и
баштама 29 ха.
Начини наводњавања: површинско 47,1%, орошавањем
13%, кап по кап 39,80%.
Главни извори воде за наводњавање су: подземне воде
на газдинству 69,7%, површинске воде на газдинству 4,7%,
површинске воде ван газдинства 12,8%, вода из водовода
7,4%, остали извори 5,4%.
У току је изградња I фазе система за наводњавање дела
територије града Смедерева - Удовички плато, као и израда
пројектно техничке документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града Смедерева на
површини од 1535 ха.
Одводњавање земљишта: каналска мрежа - изграђена је
на површини од 8,7 ха од тога је у функцији 4,5 ха и цевна
дренажа - изграђена на 600 ха , али није у функцији.
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Укупно пољопривредно земљиште у државној својини
на територији ЈЛС Смедерево износи 3.217 ха, од чега се
издаје у закуп 2.593 ха.
1.1.7. Вишегодишњи засади
Воћарско-виноградарска производња је од посебног
значаја за подручје града Смедерева. Због благе континенталне климе, Смедеревски регион има повољне услове за
успешно гајење готово свих воћних врста и винове лозе. У
структури површина вишегодишњих засада поред винограда, најзаступљенија воћна врста је јабука, затим бресква,
шљива, вишња, кајсија, крушка, јагода, трешња, купина,
орах, дуња, мушмула, лешник, бадем и остало. Сталне засаде чине: воћњаци на 4.412 ха и виногради на 381 ха.
Укупне површине под воћним врстама 4.412 ха чине:
јабука 1.340 ха, крушка 87 ха, бресква 1.961 ха, кајсија 234
ха, вишња 183 ха, шљива 333 ха, орах 26 ха, лешник 10 ха,
остало 212 ха.
1.1.8. Сточни фонд
Сточни фонд на подручју Смедерева бележи свој пад,
како по броју грла, тако и у погледу продуктивности. По
последњем попису евидентирани су следећи показатељи:
говеда 3.952, свиње 40.937, овце и козе 12.230, живина
276.274, кошнице пчела 5324. У пределима где је доминантно сточарство, пратећа пољопривредна производња је
ратарска и производња индустријског биља.
Ливаде и пашњаци заузимају површину од 1.077 ха, односно 4,05% коришћеног пољопривредног земљишта.
Сточно крмно биље (луцерка, сточна репа, сточни грашак, детелина, кукуруз за силажу и др.) се гаје на 2.035
хектара (7,66%), од тога најзаступљеније су површине под
луцерком 1.189 ха (4,47%) и детелином 750 ха, односно
(2,82%) од укупног коришћеног пољопривредног земљишта. Производна оријентација у сточарству на подручју
Смедерева се базира пре свега на производњи млека, јаја,
меса и меда. Може се констатовати да у овој производњи
нема значајнијих тржних вишкова.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава није на завидном нивоу у погледу постојеће механизације која је стара и дотрајала. Незавидна економска ситуација у пољопривреди онемогућава произвођача да улаже и
обнавља механизацију сходно потребама.
Подаци из пописа пољопривреде 2012. године (РЗС) за
механизацију, опрему и објекте:
-трактори : једноосовински 1.586, двоосовински 5.286,
комбајни 277;
-прикључне машине: берачи кукуруза 371, плугови
4.066, тањираче 3.114, дрљаче 2.537, сетво-спремачи 480,
ротофрезе 284, растурачи минералног ђубрива 1.150, растурачи стајњака 52, сејалице 1.007, прскалице 1.529, приколице 4.125, косилице 1.032;
-објекти за смештај стоке на газдинству: за говеда 2.395,
свиње 5.563, кокошке носиље 2.994, за смештај остале стоке 1.141;
-објекти за смештај пољопривредних производа на газдинству: кошеви за кукуруз 4.580, амбари 1.975, силоси
25;
-сушаре и објекти за силажу на газдинству: сушаре 7,
објекти за силажу 202;
-објекти за смештај пољопривредних машина и опреме
2.914;
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-број хладњача на газдинству: 295;
-стакленици на газдинству 20, пластеници на газдинству 776;
Код газдинстава која се интензивно баве пољопривредном производњом, ситуација је другачија, односно у коришћењу је новија механизација, опрема и објекти.
1.1.10. Радна снага
У односу на укупно становништво, пољопривредно
становништво чини 31,1%, а пољопривредно становништво са регистрованим газдинством чини 10,13%.
Број чланова газдинстава и стално запослених на газдинству 16.054 од тога жене 6.604, мушкарци 9.450.
Број носилаца газдинстава 6.964 од тога мушкараца
6.179, жена 785.
У погледу старосне и образовне структуре пољопривредне радне снаге ситуација није охрабрујућа. Евидентно
је значајније смањење руралног становништва у односу на
градско, првенствено због миграција и одласка младих са
села. Старосна структура није задовољавајућа, као ни образовна структура пољопривредне радне снаге, од које се не
може очекивати одговарајућа примена науке и технологије
у пољопривреди.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
Од укупног броја домаћинстава на територији ЈЛС
Смедерево 34.909, број пољопривредних газдинстава износи 7.107, што чини 20,35%.
Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта:
Укупан број пољопривредних газдинстава 7.107 користи 26.560 ха пољопривредног земљишта , што чини просек од 3,73 ха по пољопривредном газдинству.
Не поседује земљиште - 230 ПГ, поседује мање од 1 ха
- 1.930 ПГ ( укупно 1.029 ха),
поседује 1-2 ха - 1.343 ПГ ( укупно 2.009 ха), поседује
2-5 ха - 2.215 ПГ ( укупно 7.309 ха), поседује 5-10 ха - 994
ПГ ( укупно 6.847 ха).
Број газдинстава која поседују условна грла стоке:
916 ПГ поседују целокупан број грла говеда 3.952 ( 469
ПГ поседује 1-2 грла);
4.024 ПГ поседују целокупно стадо свиња 40.937 (
1.709 ПГ поседује 3-9 грла);
1.021 ПГ поседују целокупно стадо оваца 9.777 ( највећи број ПГ 586 поседује 3-9 грла);
4.185 ПГ поседују целокупно јато живине 276.274 грла
(највећи број ПГ 3.499 поседује 1-49 грла односно укупно
65.536 грла живине).
1.1.12. Производња пољопривредних производа
На подручју Смедерева су заступљени сви видови пољопривредне производње. Не може се тачно направити
јасна граница о процентуалној заступљености, јер је најчешће у пољопривредним газдинствима заступљено истовремено више пољопривредних производњи, односно произвођачи се интензивно баве једном производњом, а уз то се
делимично баве и другим производњама како би заокружили и учинили исплативијим цео производни циклус. Овакав
начин рада је најчешће заступљен у смедеревским селима.
Од укупног броја ПГ 7.105, евидентирано је 5.708 ПГ
којима је доминантна производња на ораницама и то на
20.514 ha, 2.912 ПГ поседују сталне засаде у воћарству на
укупној површини од 4.412 ха. То говори о најзаступљенијој ратарској производњи на овом подручју пре свега
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производњи пшенице и кукуруза где се остварује робна
производња. Насупрот овој производњи, евидентни тржни
вишкови и остварење профита се исказују у воћарско-виноградарској производњи, иако је ова производња, у погледу
обрадивих површина значајно мање заступљена.
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта ЈЛС - Попис 2012. РЗС:
пшеница 16.812 т, кукуруз 34.005 т, шећерна репа 560
т, сунцокрет 165 т, пасуљ 246 т, кромпир 3.697 т, детелина
506 т, луцерка 459 т, виногради 3.743 т, у воћарству: јабука
15.686 т, бресква 17.649 т, кајсија 2.106 т, шљива 2.767 т,
вишња 1.830 т и др.
У сточарској производњи најзначајнија је производња
млека која износи око 12.000 л сировог млека на дан. Производња меса, јаја и меда је од локалног значаја, јер се не
исказују значајнији тржни вишкови.
Природни услови за развој интегралне и органске производње постоје на подручју Смедерева, али нема евидентираних произвођача сертификованих органских пољопривредних производа.
На територији ЈЛС одржавана су саветовања на тему
органске производње. Иако су произвођачима биле омогућене субвенције за увођење стандарда квалитета и сертификацију у пољопривредној производњи, није било евидентног интересовања за овај вид производње.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
Од некадашњих 12 пољопривредних задруга у друштвеној својини, на територији Смедерева несметано функционишу 5 земљорадничких задруга. Претежна област делатности задруга: ратарска, сточарска, повртарска и воћарска
производња, односно пре свега трговина инпутима у пољопривреди неопходних за ове производње, откуп тржних
вишкова , жита, воћа итд.
На територији Смедерева функционишу 6 удружења
пољопривредних произвођача, од чега су 2 сточарска удружења, 3 воћарска удружења и удружење пчелара.
Недостатак довољног удруживања и повезаности у пољопривреди се негативно одражава на стање у пољопривреди у смислу отежаног функционисања. Ово се првенствено односи на набавку инпута у пољопривреди и пласману пољопривредних производа.
1.1.14. Трансфер знања и информација
Систем преноса знања и информација постоји, али све
теже налази праву примену у пракси због евидентног недостатка средстава. Подручје Смедерева покрива ПССС у
Коларима преко које се организују и реализују различити
видови обука и саветовања пољопривредних произвођача
у области пољопривредне производње, заштите и одржања
природних ресурса и других питања од руралног значаја.
У том смислу, од значаја је и надлежно Одељење Градске
управе Смедерево, односно Одсек за пољопривреду, који
представља спрегу између произвођача, пољопривредних
задруга и удружења, подручне пољопривредне службе и
надлежног Министарства и који својим мерама и активностима активно учествују у развоју пољопривреде на територији града Смедерева.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Планирани
Износ подстицаја
буџет за
по јединици мере
Редни
Назив
Шифра
текућу годину
(апсолутни износ
број
мере
мере
без пренетих
у РСД)
обавеза (у РСД)
1.
Регреси
100.1
1.800.000,00
2.000,00
2.
3.
n+1...
УКУПНО
1.800.000,00
Табела 2. Мере кредитне подршке
Планирани
Износ подстицаја
буџет за
по јединици мере
Шифра
Редни
текућу годину
Назив мере
(апсолутни износ
мере
број
без пренетих
у РСД)
обавеза (у РСД)
1.
2.
3.
n+1...

Кредитна
подршка

100.2

400.000,00

УКУПНО

-

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

-

40.000,00

-

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

-

-

70%
100%

400.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја
Редни
број

1.
2.
3.
n+1...

Назив мере
Инвестиције у
физичку имовину
пољопривредних
газдинстава
Управљање
ризицима

Шифра
мере

Планирани буџет за
текућу годину без
пренетих обавеза ( у
РСД)

Износ подстицаја
по кориснику
(%)

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

101.

13.700.000,00

40%

100.000,00

-

104

2.000.000,00

40%

50.000,00

УКУПНО

15.700.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

Назив мере

1. Подстицаји за
промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју
2.
3.
n+1...
УКУПНО

Шифра
мере
402

Планирани
Износ
Износ
буџет за
подстицаја по
подстицаја по
текућу годину
јединици мере
кориснику (%)
без пренетих
(апсолутни износ
обавеза (у
у РСД)
РСД)
2.500.000,00
100%

2.500.000,00

Максимални
износ подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)
100.000,00

Пренете
обавезе
-

Страна 352 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11. маj 2018. године

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног
развоја и посебних подстицаја
Максимални
Планирани буџет
Износ подстицаја
износ подршке по
за текућу годину
Редни
Назив
Пренете обавезе
по кориснику (%)
Шифра мере
кориснику (ако је
без пренетих
број
мере
дефинисан) (РСД)
обавеза (у РСД)
1.
2.
3.
n+1...
УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

20.400.000,00

Планирана средства за директна плаћања

1.800.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

400.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

15.700.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

2.500.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне подршке
и у оквиру мера руралног развоја

-

Пренете обавезе

-

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Програмом подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију града
Смедерева за 2018.годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се структура мера, намена и начин коришћења средстава за текућу годину у укупном износу од 20.400.000,00
динара, која су Одлуком о буџету града Смедерева за 2018.
годину (Службени лист града Смедерева, број 14/2017),
опредељена на буџетским позицијама 225 и 226, економска класификација 4511, у оквиру програмске активности
- Мере подршке руралном развоју.
Потенцијални корисници мера подршке су регистровани пољопривредни произвођачи, задруге, удружења, сеоске
месне заједнице и остала правна лица која имају регистроване делатности у пољопривреди. На основу досадашњих
показатеља, очекује се значајно интересовање за коришћење мера Програма подршке на територији ЈЛС. Избор дефинисаних мера је утврђен у складу са потребама подручја
на коме се Програм реализује.
Реализација Програма представља значајну подршку
смањењу производних трошкова произвођача, доприноси
стварању основа за што већи број регистрованих газдинстава и за уређеније и организованије пословање и живот у
руралном подручју. Начин остваривања права на подстицаје у ЈЛС подразумева и условљава предходна улагања у развој пољопривреде и ефикаснију продуктивност, на основу
чега се и остварује утврђени износ повраћаја средстава.
Произвођачи се стимулишу мерама подршке на рад, улагања и развој пољопривредне производње, јер је то једини

начин на основу чега могу остварити субвенције утврђене
Програмом. Мере предвиђене Програмом ће довести до
побољшања квалитета живота, повећања продуктивности
газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања производње традиционалних производа.
Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
Информисање потенцијалних корисника о донетом
Програму, начину и условима за подношење захтева за добијање средстава, врши се објављивањем Јавног позива,
обавештавањем преко сеоских месних заједница и месних
канцеларија Градске управе Смедерево, преко подручне пољопривредне стручне службе, путем трибина, обавештавањем на сајту града Смедерева, обавештавање путем СМС
порука и преко локалних средстава информисања.
Мониторинг и евалуација
Пре израде Програма, претходно је извршена анализа
искоришћених средстава у претходној години и постигнутих ефеката на терену од примене појединачних мера. Мере
за које није постојало интересовање или немају ефекат
примене у пољопривредној пракси на подручју Смедерева се не обухватају Програмом. У складу са предвиђеним
средствима за реализацију програма врши се избор оних
мера које задовољавају потребе, како моравског подручја,
где преовладава ратарско-сточарска и повртарска пољопривредна производња, /набавка грла, вештачко осемењавање,
опрема за пластенике, наводњавање и сл./ тако и шумадиј-
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ског подручја где се произвођачи баве првенствено воћарско-виноградарском производњом и користе средства за
осигурање усева, опрему за наводњавање итд./ или мере
директних плаћања, као што је суфинансирање камата за
пољопривредне кредите. Прати се ефективност примењених мера од чега зависи њихова будућа примена. Систем
прописаних услова, документације и одобравања средстава
је утврђен и примењује се у потпуности, као и систем надзора и контроле одобрених средства који се врши у складу
са проценама, путем добијања информација са терена и сл.,
тако да све то укупно резултира строго наменским коришћењем средстава, што је и крајњи циљ Програма.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: РЕГРЕСИ 100.1
2.1.1. Образложење
За ову меру постоји посебна заинтересованост у руралном подручју града Смедерева, који се бави ратарско-сточарском производњом.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), у предходним годинама је користило и до 200
регистрованих пољопривредних газдинстава. За ову инвестицију постоји константно интересовање, тако да је и у
предходној години извршено осемењавање 822 крава и јуница. Ова мера је значајна са становишта развоја и унапређења сточарства на подручју града Смедерева, првенствено
развоја говедарства, обзиром да званични показатељи показују смањење броја говеда за ово подручје.
Поред ових квантитативних показатеља, значајни су
и квалитативни показатељи да се овом мером постиже
побољшање расног састава говеда, а тиме и већа продуктивност у производњи млека и меса. На овај начин, пољопривредна газдинства су мотивисана да сачувају грла у
производном запату и увећавају њихов број. Ова активност
се реализује у сарадњи са ветеринарским станицама или
привредним субјектима које су регистроване за пружање
услуга вештачког осемењавања на територији града.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја
пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 20142024. године.
2.1.2. Циљеви мере
Мера представља пре свега подршку развоју и
продуктивности сточарској пољопривредној производњи
на територији града Смедерева. Представља подстрек
произвођачима за интезивну производњу. Циљеви мере
су обезбеђивање средстава, стабилизација доходка у
пољопривреди, побољшање расног састава у сточарству,
постизање веће продуктивности у производњи. Овом
мером се постиже већа добит, што је основни циљ
пољопривредних произвођача. Ниво спровођења ове
мере представља објективну слику сточарства, пре свега
говедарства, које није у обиму у којем би требало да буде.
Међутим, стална и све већа заинтересованост произвођача
за ову меру, иде у прилог очекивању да долази до позитивних
помака и напредка у развоју сточарства. Значај ове мере се

Страна 353 – Број 3

огледа у одрживости и развоју сточног фонда који је у паду,
увећањем броја крупних грла, постиже се побољшање
расног састава говеда, а тиме и већа продуктивност у
производњи млека и меса.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је комплементарна са мерама Националног
програма за пољопривреду за период 2018-2020. године.
Између ове мере и мера националног програма за пољопривреду постоји висок степен повезаности и усклађености
мера. Вештачко осемењавање је само једна од активности
неопходна за поправљање расног састава и добијања квалитетног подмлатка и стада одговарајућих карактеристика.
Спречавање могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за аграрна плаћања и
из средстава буџета града Смедерева спроводиће се на следећи начин:
-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев за
одобрење подстицаја достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту
намену за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје у другим јавним фондовима (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног газдинства.
2.1.5. Економска одрживост
Подносилац захтева за средства по овој мери нема обавезу достављања бизнис плана или пројекта о економској
одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи услови које корисници треба да испуне да би
могли да користе финансијска средства предвиђена овом
мером су:
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна
лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом,
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину,
према јединици локалне самоуправе,
- да се корисник средстава, односно носилац и чланови
регистрованог пољопривредног газдинства налазе у евиденцији пореских обвезника код локалне пореске администрације града Смедерева,
- да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по
раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима,
-само се улагања из текуће године и из последњег квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.
2.1.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума прихватљивости.
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2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.1.1.

Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције
Није предвиђено рангирање, односно селекција
корисника. Захтеви се решавају по редоследу пријема
захтева са потребном документацијом, до утрошка
средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Минимални и максимални апсолутни износи који ће
бити подржани путем мере:
-за инвестицију вештачко осемењавање, исплаћује
се 2.000,00 динара по приплодном грлу, а максимално
је могуће остварити 40.000,00 динара по газдинству за
осемењавање до 20 грла.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

број газдинстава-подносилаца захтева

2.

број осемењених грла у текућој години

2.1.12. Административна процедура
Реализацију ове мере спроводи надлежно Одељење
Градске управе Смедерево, односно Одсек за пољопривреду,
путем обавештавања и позива пољопривредним
газдинствима преко сеоских месних заједница, јавним
оглашавањем, путем веб стране града Смедерева и др.
Крајњи рок за подношење захтева је 31.10.2018. године,
односно до утрошка средстава. Прихватљиви су докази
о предметним улагањима пољопривредних произвођача
из текуће године, за конкурисање по донетом Програму.
Пријем захтева, документације и административну проверу
документације врши Одсек за пољопривреду.
Захтеви по овој мери се решавају по систему прво
пристиглих захтева (first come first served). Техничку, стручну
и административну помоћ Одсеку за пољопривреду пружа
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
Пријему захтева претходи спровођење целокупне
процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од
надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева
којом се прецизира и дефинише мера из донетог Програма
(у погледу услова за коришћење конкретне мере и
инвестиције, износа и потребне документације која се
подноси уз захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма.
Након спроведене процедуре може се отпочети са
пријемом захтева и документације за предметну меру.
Пристигли захтеви са документацијом се хронолошки
разврставају и разматрају и приступа се њиховом решавању.
Цео поступак пролази кроз неколико нивоа провера, како
би се поступак реализације одвијао у потпуности у складу
са прописаним условима и утврђеним критеријумима.
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2.2. Назив и шифра мере : КРЕДИТНА ПОДРШКА
100.2
2.2.1. Образложење
Кредитна подршка представља врсту подстицаја којом
се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћења кредита код пословних банака и на тај
начин се остварују повољнији економски услови за унапређење активности за започињање, одржавање и унапређење
пољопривредне производње.
Краткорочно и дугорочно кредитирање пољопривредне производње спроводиће се суфинансирањем камата за
пољопривредне кредите који се користе у циљу развоја
сточарства, ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства. Ова Мера се спроводи дужи низ година, а од 2010.
године искључиво преко пословних банака. ЈЛС закључује Споразум о пословној сарадњи са банком, која достави
најповољнију понуду за краткорочно и дугорочно кредитирање у пољопривреди. За ову меру постоји изражено интересовање пољопривредних произвођача. Банка у складу
са својом пословном политиком прописује потребну документацију.
Суфинансирање камате у 2018.години се реализује у
складу са важећим Споразумима о пословној сарадњи са
Банком, који су закључени 2017. године и претходних година. По краткорочним кредитима након повраћаја кредита и
измирења свих обавеза ЈЛС извршава уплату суфинансираног дела Банци по достављеном обрачуну, а по дугорочним
кредитима, уплата суфинансираног дела камате се врши по
доспелости рата, углавном два пута годишње са доспећем
обавеза 30.06. и 31.12. у текућој години.
Ова Мера је у складу са локалном Стратегијом развоја
пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 20142024.године.
2.2.2. Циљеви мере
Мера представља подршку развоју целокупној пољопривредној производњи на територији града Смедерева.
Представља значајну материјалну подршку, јер суфинансира износ уговорене камате преко 3%. Посебно је изражен
економски и социјални ефекат, јер се овом мером значајно
појефтињује улагање у пољопривредну производњу и чини
је економски исплативијом. Најзначајнији аспект ове мере
је превазилажење проблема недостатка обртних средстава у пољопривреди. Крајњи циљ реализације ове мере је
побољшање структуре газдинства, унапређење пласмана,
модернизација производње и унапређење конкурентности.
2.2.3 Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера је комплементарна са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2020. године.
Спречавање могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за аграрна плаћања и
из средстава буџета града Смедерева спроводиће се на следећи начин:
-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев за
одобрење подстицаја достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту
намену за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје у другим јавним фондовима (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
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2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници мере су:
-физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава,
-правно лице или предузетник уписани у Регистар пољопривредних газдинстава који имају регистровану делатност у области пољопривреде.
2.2.5. Економска одрживост
Износ кредита који ће бити одобрен, доказивање економске одрживости кроз одређену форму бизнис плана или
пројекта, контрола наменског коришћења средстава кредита и други услови су утврђени пословном политиком банке
које одобравају кредите.
Избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем јавног позива ЈЛС, односно
надлежног Одељења Градске управе Смедерево - Одсека
за пољопривреду, који дефинише износе кредита, рокове и
намену коришћења кредита за пољопривреду и даје сагласност за одобравање кредита за сваког корисника појединачно, на захтев банке, уколико испуњава услове предвиђене Програмом.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи услови које корисници треба да испуне да би
могли да користе финансијска средства предвиђена овом
мером за суфинансирање камате су:
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна
лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину,
према јединици локалне самоуправе,
- да се корисник средстава, односно носилац и чланови
регистрованог пољопривредног газдинства налазе у евиденцији пореских обвезника код локалне пореске администрације града Смедерева,
-да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по
раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима.
У случају да неки од ових услова није испуњен, надлежно Одељење Градске управе Смедерево, односно Одсек
за пољопривреду, неће дати тражену сагласност банци и
кредит неће бити одобрен.
2.2.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума прихватљивости.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1.

Суфинансирање камата за
пољопривредне кредите
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2.2.9. Критеријуми селекције
Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС. Посебне критеријуме и услове утврђује пословна банка која одобрава кредитна средства до
утрошка оквира предвиђених средстава.
2.2.10. Интензитет помоћи
Суфинансирање камата се врши регистрованим пољопривредним произвођачима за утврђени износ камате преко 3%, /интензитет помоћи је 70% од укупне ефективне каматне стопе/, осим за кредитирање набавке противградних
мрежа и пратеће опреме на површини до 1 ха, за које ће
се камата суфинансирати у целокупном износу /интензитет помоћи 100%/. Обавезе корисника кредита су накнаде
и трошкови у току одобравања и релизације кредита, а суфинансира се ефективна каматна стопа. Ефективна каматна
стопа мора бити фиксна током периода отплате кредита.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

укупан износ ангажованих средстава пословне
банке

2.

број корисника кредита са суфинансираном
каматом

3.

укупан износ исплаћених суфинансираних камата у
текућој години

2.2.12. Административна процедура
Реализацију ове мере спроводи пословна банка и надлежна Одељења Градске управе Смедерево. Све обавезе
за суфинансирање камата у 2018. години се врше по основу
раније уговорених обавеза.
Реализацији ове мере предходи спровођење целокупне
процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева
којом се прецизира и дефинише мера из донетог Програма
(у погледу услова за коришћење конкретне мере и инвестиције, износа и потребне документације која се подноси уз
захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма.
Надлежно Одељење, односно Одсек за пољопривреду
извршиће избор пословне банке са најповољнијим условима за 2018. годину путем јавног позива. Уговор са изабраном банком закључује градоначелник града Смедерева.
Након закључења уговора са банком, расписује се јавни
позив за подношење захтева за одобрење кредита корисницима. Краткорочни и дугорочни кредити са каматом која се
суфинансира одобраваће се за обртна и основна средства,
односно за реализацију текућих сезонских активности у
пољопривреди - набавку репроматеријала (семенска роба,
расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту биља, сточна храна и друго), набавку приплодних
грла, грла за тов, ројева и матица пчела, набавку нове механизације за пољопривредну производњу, набавку опреме
за прераду, чување и пласман пољопривредних производа
и друго.
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Кредит се реализује плаћањем по профактури или на
основу купопродајног уговора за износе преко 200.000,00
динара, а за износе до 200.000,00 динара је непходно доставити документацију о извршеном улагању у репроматеријал у пољопривреди /фискалне рачуне који покривају износ
одобреног кредита, издате у периоду коришћења кредита/ и
то, након истека рока за враћање кредита.
Реализација кредита ће се вршити до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.10.2018. године.
Проверу и спречавање двоструког финансирања је могуће извршити преко пословних банака које одобравају
кредите у пољопривреди. Одобравању кредита у банкама
предходи процедура током које се утврђују сви неопходни
показатељи. Повлачењем извештаја кредитног бироа утврђује се задуженост клијента по свим основама и добија се
увид у редовност измирења обавеза. Пословна политика
банке одређује прихватљиву меру степена задужености и
за сваког пољопривредног произвођача понаособ захтева
сагласност за одобрење кредита од ЈЛС. Поред тога, уколико пољопривредни произвођач нема адекватне показатеље,
има исказане доцње, необјективну задуженост, лошу класификацију и сл., у последњих 12 месеци, банка ће одбити
његов захтев.
2.3. Назив и шифра мере :
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 101.
2.3.1. Образложење
Мера обухвата готово све сегменте пољопривреде и пољопривредне производње у свим облицима. Сврха мере је
унапређење и развој пољопривредне производње. Ефекти
ове мере имају конкретне показатеље у смислу директног
улагања у пољопривредну производњу, повећања продуктивности у раду, увећања и осавремењавања пољопривредне производње итд.
У предходном периоду у ове инвестиције ЈЛС је пласирала најзначајније износе субвенција. За ову меру постоји
велико интересовање произвођача. Значајан број пољопривредних произвођача је у 2017. години средства за ову меру
искористио и од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде. Двоструког финансирања није било, јер
ЈЛС издаје потврде за потребе конкурисања код надлежног
Министарства и ажурно води евиденцију о свим поднетим
захтевима и оствареним субвенцијама корисника по мерама и инвестицијама.
Сектор Млеко:
Сектором доминирају мали произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. На територији ЈЛС 916 РПГ поседују 3.952 грла говеда. Од тога 51,2% РПГ поседује 1-2
грла говеда. На територији града Смедерева регистровано
је и евидентирано свега 20 РПГ која поседују 20 и више говеда у стаду. На територији ЈЛС се дневно произведе 12.000
литара сировог млека. Евидентан проблем ове производње
је ниска продуктивност и квалитет сировог млека који још
увек не испуњава стандарде ЕУ. Инвестиција набавке квалитетних млечних грла је један од најефикаснијих начина
за побољшање расног састава, односно квалитета производа. Ефекат ове Инвестиције се огледа у квантитивним и
квалитативним показатељима.
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Сектор Месо:
Сектор карактерише мањи број фарми и већи број газдинстава који се баве углавном мешовитом проиводњом
млека и меса. Од укупног броја пољопривредних газдинстава, говедарством се бави 12,89% са просечним бројем
грла 4,3 по газдинству, свињарством се бави 56,62% са
просечним бројем грла 10,17 по газдинству, овчарством се
бави 14,37% са просечним бројем грла 9,57 по газдинству.
Живинарством се бави 58,88% укупног броја газдинстава.
Постојеће стање указује на пад сточарске производње у којој доминира низак интензитет производње. Инвестиција
набавке квалитетних товних грла има за циљ побољшање
расног састава, квалитета и квантитета производа. Поред
постизања веће продуктивности овог сектора, истовремени
је циљ приближавање стандардима ЕУ у овој области.
Сектор: Воће, грожђе, поврће /укључујући печурке/ и
цвеће
Овај сектор на подручју Смедерева карактерише специјализована производња, али и уситњеност парцела. Просечна површина под сталним засадима воћа по РПГ износи
1,51 ха, виноградом 3,44 ха и под поврћем 2,39 ха. Воћарство заузима 16,61% површине укупног пољопривредног
земљишта /најзаступљенији засади под јабуком, бресквом
и шљивом/, виноградарство 1,43%, а површине засноване
поврћем заузимају 2,17% /најзаступљеније површине под
бостаном, паприком, купусом, парадајзом/. Високи трошкови производње, проблем пласмана и ниска цена производа доводе до немогућности адекватног финансирања
у овај вид производње. Поред тога, недовољна примена
агротехнике и технологије, низак степен стручне оспособљености, одсуство наводњавања и други фактори додатно
утичу на остварену производњу која не постиже максимум
у погледу количина и квалитета.
Сектор: Остали усеви /житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др./
Услед недовољне примене агротехнике и технологије
овај сектор не остварује задовољавајуће резултате у погледу квалитета и квантитета производа. Како су најзначајније
пољопривредне површине под водећим ратарским културама, пшеницом и кукурузом 63,05%, неопходно је поспешити услове за обављање ове производње, пре свега житарица
и индустријског биља, како би се увећали приноси и квалитет рода. Ова мера има за циљ побољшање агро-технологије, што би омогућило лакши и продуктивнији рад у овом
сектору.
Сектор Пчеларство:
Пчеларство представља значајну пољопривредну делатност, како због производње меда, поленовог праха, тако
и због доприноса пчела у опрашивању у воћарству, виноградарству и повртарству. Последњих неколико година пчеларство је направило значајне кораке у организацији извоза
меда на тржишту ЕУ. ЈЛС је и до сада пружала подршку развоју пчеларства путем здравствене заштите пчела, промоције европског програма градова на Дунаву ,,Река Меда“,
одржавању регионалног саветовања у пчеларству. Потражња квалитетног меда је велика, производња захтева одговарајућа улагања, тако да ће ЈЛС и у овој години пружити
подршку развоју пчеларства. Реализација свих активности
спроводиће се у сарадњи са регистрованим произвођачима
и Друштвом пчелара Смедерево. У Смедереву је евидентирано 5.324 кошница.
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Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја
пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 20142024.године.
2.3.2. Циљеви мере
Са економског аспекта мера представља значајну подршку произвођачима јер им се путем субвенционирања умањују трошкови улагања у пољопривредну производњу. Захваљујући овој мери и оваквом виду подршке произвођачи се
лакше одлучују на нова улагања, осавремењавање и интензивирање производње. Примена ове мере има за циљ подстрек
произвођачима да се баве планираном пољопривредном производњом, са високим и стабилним приносима, увођењем и
применом нових технологија и опреме које повећавају сигурност у обим и квалитет производње. Ефекат примене мере се
одражава у свим сегментима примене, како у ратарској, повртарској и сточарској производњи, тако и у развоју воћарства
и виноградарства. Циљеви мере су обезбеђивање средстава,
стабилизација дохотка у пољопривреди, побољшање расног
састава у сточарству, постизање веће продуктивности и квалитета производа, унапређење техничко-технолошке опремљености, постепено усклађивање са стандардима ЕУ.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера се не налази у Националном програму за пољопривреду за период 2018-2020. године, а Национални
програм за рурални развој није усвојен.
Спречавање могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за аграрна плаћања и
из средстава буџета града Смедерева спроводиће се на следећи начин:
-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев за
одобрење подстицаја достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту
намену за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје у другим јавним фондовима (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
2.3.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства - физичка
лица укључујући и предузетнике и
-правна лица, која су регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о
пољопривреди и руралном развоју.
2.3.5. Економска одрживост
Подносиоци захтева немају обавезу доказивања економске одрживости улагања кроз одређену форму бизнис
плана или пројекта, обзиром да су износи који се одобравају лимитирани до 100.000,00 динара по пољопривредном
газдинству које је могуће остварити. Подносиоци захтева
имају обавезу доказивања економског улагања кроз достављање прописане документације. Овим начином се уједно
врши и контрола наменског коришћења средстава која се
остварују путем субвенција.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи услови које корисници треба да испуне да би
могли да користе финансијска средства предвиђена овом
мером су:
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- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна
лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом,
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину,
према јединици локалне самоуправе,
-да се корисник средстава, односно носилац и чланови
регистрованог пољопривредног газдинства налазе у евиденцији пореских обвезника код локалне пореске администрације града Смедерева,
- да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по
раније одобреним захтевим финансираним од стране локалне самоуправе,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима,
- само се инвестиције из текуће године и из последњег
квартала предходне године могу сматрати прихватљивим за
надокнаду трошкова по Програму у текућој години.
У случају да неки од ових услова није испуњен, захтев
пољопривредног произвођача неће бити позитивно решен
и субвенција неће бити одобрена.
2.3.7. Специфични критеријуми
Специфични критеријуми за кориснике по секторима:
Сектор млека
- Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1-19 млечних
крава;
- У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву, односно у власништву
члана РПГ максимално 100 млечних крава;
- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних
приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.
Сектор меса
- У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и
промет животиња -,,Службени гласник Републике Србије“,број 36/2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од
1.000-3.999 бројлера у турнусу;
- У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у свом
власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла
квалитетних приплодних говеда товних раса, или 10-300
квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла
квалитетних приплодних крмача.
У сектору производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и
цвећа прихватљиви корисници треба да:
- Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа,
односно 0,2-100 hа винове лозе;
- У случају подизања нових или обнављања постојећих
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и матич-
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них засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа
другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе;
- Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа
производње поврћа на отвореном простору.
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)
- Пољопривредна газдинства која имају мање од 50 ха
земљишта под осталим усевима;
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- За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим
усевима.
Сектор пчеларства
- У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба
да имају 5-500 кошница.

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

101.2.1.

Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса
Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови
и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну;
екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице;
балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља
и винове лозе

101.2.5.
101.4.1.
101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство

2.3.9. Критеријуми селекције
Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС. Досадашњи начин рада по пристиглости захтева и испуњености услова се показао као ефикасан
у раду и није било приговора од стране пољопривредних
газдинстава. Сви поднети захтеви за субвенције у 2017. години који су испуњавали све прописане услове су позитивно решени.
2.3.10. Интензитет помоћи
Минимални и максимални апсолутни износи који ће
бити подржани путем Мере:
-сектор млеко - исплаћује се 40% без ПДВ-а од трошкова куповине грла и набавке опреме за мужу, хлађење
и чување млека на фарми, максимално 100.000,00 динара
по РПГ,
-сектор месо - исплаћује се 40% без ПДВ-а од трошкова
куповине грла и набавке машина и опреме за складиштење
и припрему концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, као и храњење и појење животиња, максимално
100.000,00 динара по РПГ,
-сектор воће, грожђе и поврће - износ субвенције по
РПГ је 40% без ПДВ-а од висине инвестиције, максимално
100.000,00 динара,
-сектор остали усеви /житарице,индустријско,ароматично и зачинско биље/ - исплаћује се 40% без ПДВ-а од трошкова инвестиције, максимално 100.000,00 динара по РПГ,

-сектор пчеларство - износ субвенције по РПГ је 40%
без ПДВ-а од висине инвестиције, максимално 50.000,00
динара.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

број поднетих захтева - РПГ по инвестицији

2.

укупна одобрена средства по инвестицији

3.

број газдинстава која су модернизовала
производњу у опреми

4.

број набављених грла

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС односно надлежног Одељења-Одсека за пољопривреду.
Пријему захтева претходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева
којом се прецизира и дефинише мера из донетог Програма
(у погледу услова за коришћење конкретне мере и инвести-
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ција, износа и потребне документације која се подноси уз
захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма, односно за инвестиције које ће се финансирати у оквиру ове
мере.
Рок за подношење захтева је отворен до 31.10.2018.године, односно до утрошка планираних средстава по мери,
утврђених Програмом .
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у
складу са условима који су прописани. По пријему захтева
спроводе се детаљне административне провере да ли су испуњени сви услови за одобрење захтева и да ли је достављена прописана документација (статусна документација, да је
регистровано активно газдинство, да поседује доказе о извршеном плаћању, гаранције за купљену робу, опрему итд.).
Комплетирани захтеви се решавају по редоследу подношења до утрошка предвиђених средстава по мери до утврђеног рока.
2.4. Назив и шифра мере : УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 104.
2.4.1. Образложење
Ова мера је од посебног значаја за рурално подручје
града Смедерева. Разлози за издвајање средства за ову намену су у чињеници да је пољопривредна делатност веома
подложна утицају временских непогода (град, суша, поплаве) од којих се не може заштитити или не постоји економска исплативост успостављања ефикасне заштите. Из тог
разлога локална самоуправа за ове намене у континуитету
издваја средства.
Инвестиција 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, у оквиру ове мере
има потпуну оправданост, јер је значајна за све области пољопривредне производње. Посебно је изражено осигурање
у воћарству, које је заступљено са више од 70%, док је у ратарско-повртарско-сточарској производњи учешће субвенционирања до 30%. За ову инвестицију су заинтересовани
произвођачи који се интензивно баве пољопривредном
производњом на већим површинама, које захтевају значајнија улагања. Разлози за издвајање средства за ове намене
су у чињеници да је пољопривредна делатност на подручју
Смедерева подложна утицају временских непогода. Овом
мером се врши подстицај пољопривредних произвођача да
осигурају своја пољопривредна добра, чиме се обезбеђује стабилност дохотка, смањење ризика у пољопривредној
производњи, смањивање дугорочно негативних последица
штета проузрокованих природним непогодама.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја
пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 20142024. године.
2.4.2. Циљеви мере
Ова мера доприности превентивној заштити пољопривредне производње и у том смислу произвођачима представља вид сигурности. Представља подршку развоју и
продуктивности целокупној пољопривредној производњи
и подстрек за бављење интензивном производњом. Овом
мером се постижу већа улагања у пољопривреду, чиме се
постиже и већа добит, што је основни циљ пољопривредних произвођача. Ниво спровођења ове мере представља
објективну слику учешћа интензивне и организоване производње. Све већа заинтересованост произвођача за ову
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меру иде у прилог очекивању да долази до позитивних помака и напретка у развоју пољопривреде.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера се не налази у Националном програму за пољопривреду за период 2018-2020. године , а Национални
програм за рурални развој није усвојен.
Спречавање могућег двоструког финансирања истих
захтева корисника од стране Управе за аграрна плаћања и
из средстава буџета града Смедерева спроводиће се на следећи начин:
-подносилац захтева је у обавези да у ЈЛС уз захтев за
одобрење подстицаја достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту
намену за коју подноси захтев не користи и да неће користити подстицаје у другим јавним фондовима (субвенције,
подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није
предмет другог поступка за коришћење подстицаја.
2.4.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници Инвестиције 104.3 су физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава.
2.4.5. Економска одрживост
Подносиоци захтева за Инвестицију 104.3 немају обавезу достављања бизнис плана или пројекта о економској
одрживости улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи услови које корисници треба да испуне да би
могли да користе финансијска средства предвиђена овом
мером су:
- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна
лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом,
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- да корисник, односно носилац и чланови регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину,
према јединици локалне самоуправе,
-да се корисник средстава, односно носилац и чланови
регистрованог пољопривредног газдинства налазе у евиденцији пореских обвезника код локалне пореске администрације града Смедерева,
- да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по
раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима.
- само се инвестиције у текућој години могу сматрати
прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму у текућој години,
2.4.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума прихватљивости.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
104.3.

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
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2.4.9. Критеријуми селекције
Није предвиђена селекција, већ се захтеви са потпуном
документацијом решавају по редоследу пријема, до утрошка средстава.
2.4.10. Интензитет помоћи
За Инвестицију 104.3. предвиђени су максимални апсолутни износи:
- исплаћује се 40% без ПДВ-а од висине премије осигурања, максимално до 50.000,00 динара по газдинству.
2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава-подносилаца захтева за
субвенционисање осигурања

2.

Површина под осигураним усевима и засадима
у ха

2.4.12. Административна процедура
Реализацију мере спроводи надлежно Одељење Градске управе - Одсек за пољопривреду, путем обавештавања
и позива пољопривредним газдинствима преко сеоских месних заједница, јавним оглашавањем, путем веб стране града Смедерева и др. Поступак пријема захтева почиње након
доношења Програма за 2018.годину и доношења Одлуке за
реализацију предметне мере. Рок за пријем захтева је отворен до 31.10.2018.године, односно до утрошка планираних
средстава по мери, утврђених Програмом.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима
у складу са условима који су прописани. Прихватљиви су
само докази о предметним улагањима пољопривредних
произвођача из текуће године.
Пријем захтева и документације и административну
проверу документације врши Одсек за пољопривреду. Захтеви по овој мери се решавају по редоследу пристиглих
захтева.
Техничку, стручну и административну помоћ Одсеку
обезбеђује надлежно Одељење Градске управе: Одељење
за финансије и локалну пореску администрацију.
Цео поступак пролази кроз неколико нивоа провера, како
би се поступак реализације одвијао у потпуности у складу са
прописаним условима и утврђеним критеријумима.
Реализација ове мере је углавном у последњем кварталу
текуће године, када наступи истек рока корисницима за измирење обавеза за премије осигурања код осигуравајућих кућа.
2.5. Назив и шифра мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 402.
2.5.1. Образложење
Мера представља подршку стицању нових знања и
стручног усавршавања. Спровођење активности у оквиру
ове мере утиче на поспешивање развоја пољопривреде у
свим њеним сегментима, заинтересованости индивидуалних пољопривредних произвођача за бављење делатностима у пољопривреди, утиче на добијање нових и проширење
постојећих знања произвођача која су неопходна у процесу
производње и стварања добара у пољопривреди. Мера се
спроводи кроз финансирање организовања стручног саветовања, посета и учешћа пољопривредних произвођача на
пољопривредним трибинама, сајмовима, манифестацијама

11. маj 2018. године

и изложбама. Поред едукативног значаја и усвајања нових
технологија у производњи, мера поспешује такмичарски
дух у производњи, кроз приказивање достигнућа произвођача и постигнутих резултата у пољопривреди. Наведене
активности подразумевају учешће пољопривредних произвођача, стручних служби локалног агросектора, као и еминентне стручњаке у области пољопривреде.
Облици стицања нових знања, стручног оспособљавања и активности стицања вештина биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног агросектора.
Подршка информативним активностима обухватиће
подршку промоције развојних потенцијала и потреба села,
очувања традиције, подршку активностима везаним за подизање нивоа пласмана производа и услуга и активностима
везаним за развој села у образовном, здравственом, културном, социолошком и осталим аспектима, који ће утицати на
побољшање квалитета живота сеоског становништва.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја
пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 20142024. године.
2.5.2. Циљеви мере
Циљеви мере су унапређивање развоја пољопривреде
и едукација произвођача, остваривање повезаности између
произвођача, организовање произвођача са циљем успешнијег рада, набавке потребних инпута у пољопривреди,
примена технологија и иновација и осталих достигнућа у
циљаним сегментима пољопривреде. Поред тога циљеви
мере су и: функционално повезивање свих актера локалног
агросектора, одрживи развој, заштита ресурса, смањење
миграције становништва.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Ова мера се налази у Националном програму за пољопривреду за период 2018-2020.године и реализацијом ове
мере оствариваће се исти циљ који се односи на подршку
активностима везаним за подизање пласмана производа и
услуга, унапређење рада удружења пољопривредних произвођача, стицање нових знања, стручног оспособљавања
пољопривредних произвођача, промоцију развојних потенцијала села и очувања традиције.
2.5.4. Крајњи корисници
Корисници ове мере су сеоске месне заједнице, удружења грађана, удружења жена, предузетници и правна лица за
пружање саветодавних и других услуга, научне и стручне
институције.
2.5.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи услови које корисници треба да испуне:
-Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар
(Регистар привредних субјеката, Регистар научно-истраживачких установа, Регистар иновационих организација или
Регистар удружења),
-Корисници средстава - сеоске месне заједнице и удружења: да имају седиште на подручју града Смедерева и
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дефинисане циљеве у области пољопривреде у вези са обављањем промотивних и других активности у области руралног развоја,
-Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности стицања вештина и показне активности треба да
имају искуства у пружању услуга (референца), као и стручни и технички капацитет у зависности од типа и трајања
услуге (референтни предавачи),
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање
у другим јавним фондовима,
-да корисник средстава нема неизмирених доспелих
обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од
стране локалне самоуправе.
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-разичити видови подршке удруженим пољопривредним произвођачима и удружењима жена за учешће на изложбама, сајмовима, такмичењу и представљању села са циљем промовисања и развоја руралног подручја;
-подршка организовању стручног оспособљавања,активности стицања вештина, информативне активности (организовање трибина, саветовања у пољопривреди са еминентним стручњацима и других активности од значаја за
пољопривреду).
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

2.5.7. Специфични критеријуми
Нема специфичних критеријума прихватљивости.

1.

Број организованих сајмова, изложби и
манифестација

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере

2.

Укупан број одржаних едукација/радионица

3.

Укупан број пољопривредних произвођача
обухваћених мером

Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
402.1.

Информативне активности: сајмови,
изложбе, манифестације, студијска
путовања

402.2.

Стручно оспособљавање и активности
стицања вештина и показне активности

2.5.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, обзиром да није предвиђено рангирање потенцијалних корисника.
2.5.10. Интензитет помоћи
Ову меру локална самоуправа финансира са 100% учешћа.
Минимални и максимални апсолутни износи који
ће бити подржани путем мере: Минимално учешће је
10.000,00 динара, а максимални интензитет помоћи износи
100.000,00 динара.
Предвиђене активности су планиране за следеће намене:
-организовање посете Новосадском сајму пољопривреде за око 300 произвођача;
-подршка организовању пољопривредне изложбе “Сеоска дворишта” у оквиру ПТМ “Смедеревска јесен”. Ова
изложба је од посебног значаја и представља традицију
овог краја. У њој учествује и презентује пољопривредну
производњу око 20 села из руралног подручја града Смедерева. Сеоским месним заједницама се на име остварених
трошкова субвенционише максимални износ до 100.000,00
динара по сеоској месној заједници;

Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион

2.5.12. Административна процедура
Поступак пријема захтева почиње након доношења
Програма за 2018.годину и доношења Одлуке за реализацију предметне мере.
Рок за пријем захтева је отворен до 31.10.2018. године,
односно до утрошка планираних средстава по мери, утврђених Програмом .
За организовање посете Новосадском сајму - Одсек за
пољопривреду обавештава сеоске месне заједнице о начину и времену организовања пута, броју учесника итд. Након упућеног позива овлашћеним превозницима и добијених понуда у Одсеку за пољопривреду ће се одлучити за
најповољније услове који су понуђани. Трошкови превоза
и пратећи трошкови се исплаћују на основу закључених
уговора, испостављених рачуна и остале пратеће документације.
За организовање изложбе у оквиру Смедеревске јесени
закључују се Уговори са сеоским месним заједницама у којима су прецизирани услови организовања, износ којим се
субвенционишу трошкови. И за ову намену неопходно је
оправдати утрошак средстава кроз достављање одговарајућих рачуна и пратеће документације.
Остали видови едукације, промоције пољопривреде и
руралног развоја и сличне активности се такође правдају
одговарајућом документацијом, закљученим уговорима, на
основу чега се врши реализација финансијских средстава
преко Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА KAРТA

Вредност, опис показатеља

јужна и источна СРБ

Извор
података
и година

рзс*
рзс*
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Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
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подунавска
Град
484 км²
28
30

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

108.209
34.909
223,57

рзс**
рзс*

1,15

рзс**

-6,39
15,38
15,95
40,91
105,10

рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*

13,98

рзс*

24,72
49,65
11,65

рзс*
рзс*
рзс*

31,1%

процена

брежуљкасти, равничарски
најзаступљенија III класа 31,43% , гајњача
60%,
алувијум, смоница

интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено-континентална

интерни

Просечна количина падавина (mm)
о
Средња годишња температура ( С)

650 мм
10,4
велики потенцијал водених површина и
подземних вода
1.393
3,6
60
1.052 м³

интерни
интерни

7.107

рзс***

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа (16)

Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
3
Посечена дрвна маса (m )
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 3.886
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)

интерни

интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

Управа за
трезор(17)

99,51
0,49

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

26.560

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

54,87%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

оранице и баште 20.514ха (77,24%), воћњаци
4.412 ха (16,62%), виногради 381ха (1,43%),
ливаде и пашњаци 1.077ха (4,05%), остало
176ха 0,66%).

рзс***

рзс***
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жита 16.747ха (63,05%), инд.биље 793ха
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (2,99%), поврће 446ха (1,68%), крмно биље
(ha,%)
2.035 ха (7,66%), угари 398ха 1,50%), остало
95ха (0,35%).

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

4,16 ха

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)

700 ха

интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

-

интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 671

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

у функцији 4,5 ха изграђена мрежа на 608,7 ха

интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

710 ха

рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији АПС(20) (ha)

3.852,00

интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која се даје у закуп (ha):

2.319,36

интерни

физичка лица 76,06 %
правна лица 23,94 %

интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број)

говеда 3.952, свиње 40.937, овце и козе 12.230,
живина 276.274, кошнице пчела 5324.

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

трактори 6.872, комбајни 277, прикључне
машине 19.747.

рзс***

Пољопривредни објекти(21) (број)

за смештај стоке 12.093, пољ.производа 6.580,
пољ.машина и опреме 2.914.

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

хладњаче 295, сушаре 7, стакленици
20,пластеници 300.

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

мин.ђубрива 20.587 ха 5.732 ПГ,стајњак 2.068
ха 2.255 ПГ,средства за заштиту биља 20.974
ха 5.999 ПГ.

рзс***

Број чланова газдинства (22) и стално запослених на
газдинству:

16.054

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/
предузетника)(ha)

на породичном ПГ 99,43%
на газдинству ПЛ 0,57%

рзс***

6.660

рзс***

земљорадничке задруге 5,
удружења пољопривредника 6

интерни

- биљна производња (t)

пшеница 16.812т, кукуруз 34.005т,ш.
репа560т,сунцокрет 165т, пасуљ 246т, кромпир
3.697т, детелина 506т,луцерка 459т, виногради
3.743т,јабуке 15.686т, шљиве 2.767т, брескве
17.649т, кајсије 2.106т,вишње 1.830т.

рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.)

12.000 л сировог млека- дневна производња

интерни

- физичка лица (%)
- правна лица (%)

Годишње радне јединице (23) (број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)

(24)

Производња пољопривредних производа(25)
(количина):
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

306

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

поште 16, телефонски претплатници 35.064

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

27.175

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
(број)

25.050

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

3.469 м³

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

-

рзс*

снабдевање од ТЕ Костолац и ХЕ Ђердап

интерни

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(27)
(број)
Социјална инфраструктура

Број становника на једног лекара

предшколске установе 29,
основне школе 34,
средње школе 6.
429

Број корисника социјалне заштите

9.173

Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)

рзс*
рзс*
рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде,
шумарства и водопривреде (29) (број)

118

рзс*
рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)

411

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (31) (број)

1476 туриста-домаћих 611, страних 865, 5030
ноћења.

рзс*

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

ПССС у Коларима

интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем(32) (број)

230 одабраних газдинстава , 500 осталих

ПССС

Трансфер знања и информација

IV
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2018. годину објавити у ,,Службеном листу града
Смедерева“.
Број 320-24/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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47.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја
на територији града Смедерева за 2017. годину, на основу
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2017. годину.
2. С обзиром да су пешаци, посебно деца, категорија
која је најизложенија страдању у саобраћају то је потребно
наставити са предузимањем свих мера и радњи ради њихове заштите и то кроз превентиван и едукативан рад, као
и применом свих саобраћајних, техничких и грађевинских
елемената (изградња тротоара, модернизација школских
зона, успостављање „пешачких коридора“, увођење светлосне саобраћајне сигнализације, израдња пешачких платоа, посебно осветљавање пешачких прелаза, успоравање
брзине кретања возила, постављање заштитних ограда и
стубића и др.).
3. Пошто је непрописна брзина кретања возила најчешћи узрок саобраћајних незгода са најтежим последицама,
то је потребно предузимати све мере и радње како би иста
била у границама прописаности (превентивна делатност
кроз едукативне акције, саобраћајно-регулативне и грађевинске мере, примена савремених метода контроле брзине
кретања возила као што су камере и радари, интензивна
контрола од стране саобраћајне полиције, пооштрена казнена политика како прекршајна тако и кривична итд).
4. Правовремено и адекватно збрињавање повређених
и медицинска рехабилитација страдалих у саобраћајним
незгодама је изузетно важан елемент повећања безбедности саобраћаја, односно смањења степена тежине насталих
последица, па је у том смислу потребно стално унапређење
реаговања хитне помоћи кроз техничко опремање, побољшање организованости и кадровско оспособљавање, као и
стварање што повољнијих услова за медицинско и рехабилитационо пружање здравствених услуга повређенима.
5. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да настави спровођење мера и акција у складу
са Извештајем о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2017. годину, Акционим планом
безбедности саобраћаја за 2017/2018. годину и Програмом
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева
у 2018. години, као и да предузима све друге мере и радње
у складу са Решењем о оснивању Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева уз редовно извештавање Градског
већа града Смедерева.
6. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да, у сарадњи са надлежним одељењем Град-
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ске управе града Смедерева, припреми предлог Акционог плана безбедности саобраћаја за 2018/2019. у складу
са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима града
Смедерева за период од 2016. до 2020. године, Програмом
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2018. години, Програмом рада за 2018. годину и овим
Извештајем.
7. Задужује се управљач општинских путева и улица
града Смедерева, Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево, да:
- спроводи мере на повећању безбедности саобраћаја
на локацијама на којима се догодио највећи број незгода у
складу са Извештајем о стању у безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева за 2017. годину,
- редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја
града Смедерева (односно Градско веће града Смедерева)
о извршеним мерама и активностима усмереним ка повећању безбедности саобраћаја.
8. Задужује се Група за саобраћајну инспекцију у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Смедерева да:
- врши сталну контролу општинских путева и улица на
територији града Смедерева са аспекта безбедности саобраћаја, а посебно школских зона и
- редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја
града Смедерева (односно Градско веће града Смедерева)
о извршеним контролама и предузетим мерама из области
безбедности саобраћаја у складу са својим надлежностима.
9. Задужује се Група за саобраћај у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева да перманентно прати стање
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева и
предузима све мере и радње из своје надлежности и о томе
редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева (односно Градско веће града Смедерева).
10. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2017. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
11. Закључак у препису доставити: Браниславу Дробњаковићу, председнику Савета за безбедност саобраћаја
града Смедерева, Јавном комуналном предузећу Паркинг
сервис Смедерево, Одељењу за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције, Групи за саобраћајну инспекцију, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Групи за саобраћај, Одељењу за послове
органа града, документацији и архиви.
Број 344-257/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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I ОСНОВНИ УСЛОВИ ОДВИЈАЊА И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
На територији града Смедерева путну мрежу чине државни путеви, општински путеви
и улице у насељеним местима као и некатегорисани путеви.
Дужина државних путева, без Аутопута, је 129,6 km. Аутопут на нашем подручју је
дугачак 27 km.
Најважнији државни путеви који пролазе кроз територију нашег града су ДП IA A1
(Аутопут), ДП IБ 14 (Ковин - Раља - ДП 1Б 33) и ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац).
Општински путеви су категорисани на Општинске путеве I и II реда. Дужина
Општинских путева I реда је 76 km. Општински путеви I реда повезују територију града
односно два или више насеља на територији града са мрежом државних путева.
Улице су категорисане у градске магистрале, улице I и II реда и стамбене улице.
Улице повезују насеља са државним или општинским путевима или поједине делове насеља.
Највећи број улица се односи на уже подручје града у територијалном смислу, односно сам
град Смедерево без сеоских насеља. Најзначајније улице са становишта одвијања и
безбедности саобраћаја су Карађорђева, 17. октобра, 16. октобра, Црвене армије, Кнеза
Михаила, Петријевска итд. Дужина градских магистрала је 28 km, улица I реда 15,5 km и II
реда 36 km.
Управљање државним путевима је у надлежности Републике, док су остали путеви и
улице у надлежности града Смедерева. Управљач је Јавно комунално предузеће "Паркинг
сервис" Смедерево.
Град је и у 2017. години уложио значајна средства (наменска средства за унапређење
безбедности саобраћаја која се ангажују преке Савета за безбедност саобраћаја на путевима
града Смедерева и средства из буџета која се реализују преко Управљача општинских путева
и улица ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево) у побољшање инфраструктуре са становишта
безбедности саобраћаја, превентивно деловање и унапређење саобраћајног васпитања и
образовања као и техничко опремање саобраћајне полиције и хитне помоћи:
− изграђено је 600 метара тротоара у Улици Петријевској и извршена је
реконструкција тротоара у Улици 16. oктобра;
− урађен је посебан начин осветљавања пешачког прелаза у улици Деспота
Ђурђа у Смедереву;
− урађен је и реализован пројекат заштите пешака на делу улице Карађорђеве од
улице Народног фронта до „Винарског подрума“;
− постављена су три вертикална саобраћајна знака са изменљивим садржајем и
уграђеним радаром за мерење брзине кретања возила са упозорењем (ул.
Коларска, Петријевска и Ђуре Даничића);
− постављене су видео камере за контролу брзине кретања возила у улици
Петријевској и стављене у функцију и започет поступак постављања камера за
контролу проласка возила на црвено светло и брзину на раскрсници улица
Карађорђеве и Народног фронта;
− постављено је 260 нових вертикалних саобраћајних знакова, 5 саобраћајних
огледала и 50 смероказа;
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− хоризонталном саобраћајном сигнализацијом обележено је 25.000. м. пуних
линија, 38.000. м. испрекиданих линија, 8800 квадратних м. попречних ознака,
пешачких прелаза итд;
− извршена је замена 2 контролна уређаја светлосне саобраћајне сигнализације
(семафора) и замена постојећих сијалица са ЛЕД уложцима код око 90%
семафорских лантерни;
− израђено je више пројеката саобраћајне сигнализације и реализовано у целини
или делимично (Осипаоница, ул. Липска у Радинцу, ул. Петријевска,
Општински пут бр. 20, ул. Абелова, ул. Иве Андрића);
− за потребе хитних интервенција код повређених у саобраћајним незгодама
набављен је апарат дефибрилатор за Дом здравља у Смедереву;
− набављено је више рачунара и другог ситнијег канцеларијског материјала за
потребе саобраћајне полиције ПУ Смедерево;
− извршено је опремање кабинета Техничке школе у Смедереву – Саобраћајног
одсека за обуку ученика из безбедности саобраћаја;
− настављена је акција поделе ауто-седишта за новорођене бебе (до сада је
подељено више од 1500 седишта);
− у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја спроведене су бројне акције и
предавања (“Пажљивкова правила у саобраћају“ за ђаке прваке уз поделу
брошура и светлодобојних прслука, „На матуру без возила“, „Ја још увек
возим“, „Безбедност старих особа“, „Тренинг безбедне вожње за
мотоциклисте“, „Безбедно на бициклу“ и семинар за васпитаче деце
предшклског узраста);
− у Акцији „Шта знаш о саобраћају“ спроведен је конкурс за израду писаних и
ликовних радова на тему безбедности собраћаја за ученике основних школа и
децу предшколског узраста. Основна школа "Херој Света Младеновић" у
Сараорцима је за досадашње залагање и допринос у акцији, награђена
бициклом
У Смедереву и у свим насељеним местима постоје зоне успореног саобраћаја
"школске зоне" у близинама свих школа и исте су обележене прописаном вертикалном и
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а многе од њих су опремљене и другим
средствима заштите деце као што су пешачки семафори, заштитне ограде, пешачки платои и
"лежећи полицајци".
Обука кандидата за возаче "А" и "Б" категорије се обавља у 5 ауто-школа.
Технички прегледи возила се обављају у 12 градских и 2 центра у сеоским месним
заједницама.
Контролу и регулисање саобраћаја, осим на Аутопуту, обавља Одељење саобраћајне
полиције, Полицијске управе Смедерево.
Према подацима из 2016. године на територији града Смедерева живи 107.528
становника и има регистровано укупно 27134 возила од чега највише путничких (22.975) и
теретних (2520). Мотоцикла има 382, трактора 132 и аутобуса 45.
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II ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У 2017. години, на подручју града Смедерева забележенo је укупно 393 саобраћајних
незгода у којима је смртно страдало 9 лица, 31 лице је задобило тешке телесне повреде и 311
лаке телесне повреде (2016 г. се догодила 401 саобраћајна незгода у којима је погинуло 12
лица, тешке телесне повреде задобило 42 и лакше телесне повреде 322 лица). Сви
показатељи су забележили пад а нарочито број погинулих за 25% и број тешко повређених
лица за 26,2%.
Од овог броја незгода на државном путу А1 – Аутопуту се догодило 15 саобраћајних
незгода у којима су 2 лица погинула, тешке телесне повреде задобило 4 и лакше телесне
повреде 23 лица.
Није се догодила ни једна незгода у којима је погинуло два и више лица.
И ове године ни једно дете до 14 година није погинуло у саобраћају.
Посматрајући статистичке податке закључује се да је безбедност саобраћаја у
2017. години била на знатно већем нивоу од 2016. године.
Табела 1. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА БЕЗ АУТОПУТА
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА
Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде

2017.
7
27
288

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

2017.
2
4
23

Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде

Табела 3. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА СМРТНО СТРАДАЛИМ ЛИЦИМА
Улица/пут

Смртно
страдао

1

ДП А1 Аутопут

путник

2

ДП А1 Аутопут

путник

3

ДП 156

возач путн.
возила

1

ДП 33

2

Место

Михајловац

Вид незгоде
судар при вожњи у
истом смеру
судар при вожњи у
истом смеру

Узрок незгоде
брзина
брзина

слетање возила са пута

брзина

пешак

бочни судар

непр. радња

ДП 33

возач
мотоцикла

1

16. Октобра и
Партизанска

пешак

2

Коларска

возач путн.
возила

Осипаоница

1

Београдска

пешак

удар возила у неки
објекат на путу
обарање или гажење
пешака
судар возила из
супротних смерова
обарање или гажење
пешака

Радинац

1

ДП 153

возач путн.
возила

Мала Крсна

Смедерево

4

слетање возила са пута

брзина
брзина
брзина
брзина
непр. радња
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Међу смртно страдалим лицима су 3 пешака. Највећи број незгода са погинулим
лицима се догодио на државним путевима, отвореним или при проласку кроз насељена
места. На општинским путевима (улицама) су се догодиле 2 саобраћајне незгоде са смртним
последицама (погинули пешак и возач путничког возила) а узрок је у обе неприлагођена
брзина условима пута и саобраћаја.
Табела 4. РАСПОДЕЛА СОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА СМРТНО СТРАДАЛИМ
ЛИЦИМА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА БЕЗ АУТОПУТА
УЧЕСНИК САОБ. НЕЗГОДА
Возач
Пешак
укупно

2017.
4
3
7

Табела 5. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА УЗРОКУ
УЗРОК
Непрописна или неприлагођена брзина кретања воз
Извођење непрописних радњи у саобраћају
Неуступање првенства пролаза
Остало
Вожња под дејством алкохола
свега

2017.
180
143
54
8
8
393

Најчешћи узрок настанка саобраћајних незгода је непрописна или неприлагођена
брзина кретања возилом. На другом месту узрок је извођење непрописних радњи у
саобраћају.
Табела 6. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ВИДУ НЕЗГОДЕ
ВИД НЕЗГОДЕ
Бочни судар
Судар при вожњи у истом смеру
Удар воз. у друго заустављено или паркирано воз.
Удар возила у неки други објекат на путу
Судар возила из супротних смерова
Обарање или гажење пешака
Слетање возила са пута
Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
Остале врсте незгода
Обарање или гажење стоке или друге животиње
Превртање возила на путу
Испадање - падање лица из возила у покрету
Судар при упоредној вожњи
Међусобни судар друмског и железничког возила
свега

2017.
77
69
53
52
49
44
28
9
9
2
1
0
0
0
393

Најчешћи видови саобраћајних незгода су бочни судар возила и судар при вожњи у
истом смеру.
5
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Табела 7. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ
ПУТА
КАТЕГОРИЈА ПУТА
Улица у насељеном месту
Државни пут
А1- Аутопут
Општински пут
свега

2017.
308
60
15
10
393

Највећи број незгода се догодио у улицама у насељима на територији града Смедерева
и то због највећег обима саобраћаја који се у њима одвија, док су се незгоде са најтежим
последицама догодиле на државним путевима у највећем броју ван насеља.
Табела 8. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА (без Аутопута)
ДРЖАВНИ ПУТ
ДП IIА 153 (Орешац - Аутопут у Раљи )
ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац)
ДП IБ 14 (Ковин - Раља)
ДП IIБ 352 (ДП 153 - Колари - Селевац - Смед. Паланка)
ДП IIА 156 (Раља - Смедеревска Паланка)
ДП II 155 (Петријево - Младеновац)
ДП II 377(Осипаоница - Пожаревац)

2017.
17
13
10
8
7
4
1

Табела 9. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА АТАРУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МЕСТО

2017.
254
17
10
13
6
15
5
7
11
7
8
5
4
3
5
7

Смедерево
Радинац
Раља
Мала Крсна
Лугавчина
Михајловац
Скобаљ
Петријево
Осипаоница
Враново
Водањ
Суводол
Сараорци
Мало Орашје
Липе
Колари
6

Страна 372 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Удовице
Вучак
Сеоне
Друговац
Врбовац
Шалинац
Биновац

11. маj 2018. године

4
2
3
1
2
1
3

Највећи број незгода се због величине обима саобраћаја догодио у граду Смедереву, а
затим у Радинцу, Михајловцу и Малој Крсни.
Табела 10. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
УЛИЦАМА У СМЕДЕРЕВУ
УЛИЦА
Црвене армије
Карађорђева
Шалиначка
Коларска
Кнеза Михаила
Слободе
17. октобра
Саве Немањића
Горанска
16. октобра
Димитрија Давидовића
Војводе Степе
Деспота Ђурђа

2017.
23
22
22
18
16
14
12
11
9
7
7
7
3

Највећи број незгода и даље се догађа у градским магистралама града Смедерева,
односно у улицама Црвене Армије, Карађорђева, Шалиначка, Коларска итд.
Табела 11. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА
КАТЕГОРИЈА ВОЗИЛА
Путнички аутомобил
Теретно возило
НН
Аутобус
Мопед, мотокултиватор, радна машина
Мотоцикл
Трактор
Бицикл
свега
7

2017.
556
74
16
12
13
11
7
8
697
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Путнички аутомобили најчешће учествују у саобраћајним незгодама пошто је и њихов
проценат учешћа у саобраћају највећи, а затим теретна возила. Забележен је пад броја
бициклиста који учествују у незгодама.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА
РЕСОР САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ
Бранислав Дробњаковић, дипл.саоб.инж.,с.р.

8

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж. ,с.р.
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48.
На основу члана 115. став 1. и члана 116. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2017), члана 32. став
1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон) и члана
19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је

11. маj 2018. године

професионални развој запослених у образовању Смедерево, због стицања услова за старосну пензију, са даном
05.04.2018. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-68/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 10/2016), мења се у тачки I
тако што се разрешава дужности члан Управног одбора,
Дарко Златковић, представник родитеља, а уместо њега за
новог члана Управног одбора именује се Милош Димитријевић, представник родитеља.
II

50.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (,,Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.
др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32. став 1. тачка 9.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) и чланa 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
РЕШЕЊЕ

Број 02-5/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

49.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (,,Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.
др.закона и 83/2014-др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) и чланa
19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је

I
МИЉАНА КРАВИЋ, именује се за вршиоца дужности
директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, почев од 16. маја 2018.
године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2976/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО
I
МР БОРИВОЈУ ЈАНОШЕВИЋУ, престаје функција вршиоца дужности директора Регионалног центра за

51.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон),
члана 48. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и члана 28. став
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5. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2017 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
11. маја 2018. године, донела је

Дератизација – подразумева сузбијање глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантни ниво. Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из
здравствених, економских, естетских и разлога заштите
животне средине.

РЕШЕЊЕ

II

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЦИЉ ПРОГРАМА

МИЉАНИ КРАВИЋ, престаје функција члана Градског већа града Смедерева, због подношења оставке, са
11.05.2018. године.

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које
се шире посредством глодара, доноси се Програм којим се
дефинишу површине и објекти где ће се спроводити дератизација, време спровођења, учесници у реализацији Програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.

II

III

I

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-63/2018-07
У Смедереву, 11. маја 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
52.
На основу члана 16. став 1. тачка 5. и става 8. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) и члана 14. став
1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 22. марта 2018 године, донело је
П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Дератизација представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско-епидемиолошке мере предузимају се у циљу уништавања мишева и
пацова, као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
спровођење превентивне дератизацијe у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у
средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним
надзором и њиховоj непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, дефинисана је као једна од општих мера за заштиту
становништва од заразних болести.

ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања на целокупној територији града Смедерева,
укључујући приградска и сеоска насеља: Југово, Бадљевица,
Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац,
Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Суводол, Скобаљ,
Удовице, Шалинац и Орешац, и то следећи објекти:
- индивидуална домаћинства . . . . . . . . . 15.300 сеоских
. . . . . . . . 19.100 градских
- подруми зграда за колективно
становање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 објеката
- средње и основне школе . . . . . . . . . . . . . . . 25 објеката
- предшколске установе . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 објеката
- остале установе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
- здравствене установе у граду и селима . . . . 43 објекта
- задруге по селима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 објеката
- пекаре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
- трговински и угоститељски објекти . . . . 650 објеката
- канализациона мрежа (шахте) . . . . . . . . . 2.500 комада
- градска сметлишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
- дивље депоније . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 – 5 ха
- зелене површине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ха
- зелене пијаце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 ха
- гробља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 ха
- приобаље реке Дунав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 км
- Тврђава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 ха
У зависности од ситуације на терену број шахти који
је одређен Програмом, може се повећати за 10%, уколико
неко од корисника укаже на постојање глодара у шахтама.
Надзор и контролу над реализацијом акције дератизације врши Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Група за заштиту животне средине и
Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне
инспекције - Група за комуналну инспекцију и Група за инспекцију за заштиту животне средине.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације обухвата примену хемијских и механичких средстава за сузбијање штетних врста глодара.
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Спровођење акције дератизације врши стручна установа, изабрана путем јавног тендера за реализацију дератизације града Смедерева у складу са важећим законским
прописима.
Овлашћена организација која спроводи акцију дератизације се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дератизације на
територији града Смедерева, путем плакатирања и преко
средстава јавног информисања,
- стручно и квалитетно обави акције дератизације на територији града Смедерева на уговореној површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица наручиоца.
Да би дератизација била што успешнија, мора бити синхронизована по плану и програму за целу територију града
у односу на време, простор извођења, методологију и избор
препарата.
V
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивне дератизације обухвата три фазе:
1. фаза – доношење Програма од стране Градског већа
града Смедерева и одобрење градоначелника за финансирање наведеног Програма.
2. фаза – Расписивање јавног конкурса за избор извођача за спровођење систематске дератизације и потписивање
уговора.
3. фаза – Организација и спровођење акције систематске дератизације.
Реализација Програма систематске дератизације
одвијаће се у складу са Оперативним планом који доставља
извођач.
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53.
На основу члана 16. став 1. тачка 5. и става 8. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) и члана 14. став
1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 22. марта 2018. године, донело је
П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Дезинсекција представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести. Ова хигијенско-епидемиолошка мера подразумева уништавање штетних артропода
(инсеката), као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
прописано је да се спровођење превентивне дезинсекције обавља у насељеним местима, на јавним површинама,
у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у
објектима под санитарним надзором и њиховоj непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, као једна од општих мера
за заштиту становништва од заразних болести.
Дезинсекција – представља скуп мера и поступака за
сузбијање (штетних артропода) инсеката, вектора трансмисивних заразних болести и подразумева уништавање комараца, крпеља, бубашваба и других инсеката, који нису само
преносиоци болести, него и изазивају алергијске реакције
приликом уједа.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА

VI
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програм систематске дератизације на територији града Смедерева за 2018. годину реализоваће се у складу са
опредељеним средствима у буџету града Смедерева за ове
намене у износу од 1.900.000,00 динара.

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које
се шире посредством инсеката, доноси се програм којим се
дефинишу површине на којима ће се спроводити дезинсекција, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење
спровођења.
III
ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-46/2018-07
У Смедереву, 22. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

1. Сузбијање крпеља (два третмана са земље на површини од по 50 хектара) на следећим локалитетима:
- приобаље Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина),
- Тврђава,
- градски паркови,
- дворишта школа и предшколских установа,
- круг болнице и здравствених амбуланти,
- црквена дворишта и спортски терени и
- дворишта осталих установа на територији града Смедерева.

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА
Програм сузбијања комараца је интегрални део приступа превенцији ендемских заразних обољења, као што су
маларија, полиомиелитис, енцефалитис и вирус Западног
Нила, као и друга обољења, која преносе поједине врсте
комараца.
Интегрални приступ сузбијању комараца подразумева
примену превентивних и директних мера.
Превентивне мере су:
- мере које се предузимају у циљу смањења услова за
развој и размножавање комараца на подручју градa Смедерева (исушивање вештачки створених бара, повећање
проточности устајалих вода, санација терена на којима се
нагомилавају атмосферске воде, уклањање дивљих депонија и сл.);
- мере које подразумевају едукацију становништва о комарцима као векторима заразних болести, као и о томе како
могу допринети смањењу бројности комараца и о значају
ларвицидног третмана, као најефикаснијег начина смањења бројности комараца (еколошки прихватљива и приоритетна мера).
Из наведених разлога Програм сузбијања комараца на
територији града Смедерева треба усмерити на сузбијање
ларви комараца.
Директне мере су:
1. Контрола њихових потенцијалних станишта – Мониторинг ларви и одраслих јединки комараца;
2. Контрола бројности комараца (ларвицид и адултицид)
А. Употреба природних непријатеља комараца у контроли бројности
Б. Употреба препарата
- биолошких препарата
- хемијских препарата,
али тек након утврђивања потребе третирања на
основу реалне ситуације на терену, односно спроведеног мониторинга;
3. Надзор и контрола над реализацијом сузбијања комараца које врше одговарајуће стручне службе на територији
на којој се Програм спроводи.
Примена директних мера
1. Контрола њихових потенцијалних станишта – Мониторинг ларви и одраслих јединки комараца. Послови прогнозе (мониторинга) обухватају:
• т еренска истраживања (праћење развоја и бројности
ларви и одраслих комараца);
• о ткривање појаве, бројности и врсте комараца;
• о длучивање о обиму и времену примене директних
мера сузбијања;
• у тврђивање и усклађивање метода рада.
Програм сузбијања комараца треба започети мониторингом, који је веома значајан за адекватну контролу бројности комараца, као и заштиту животне средине, економске
и социјалне аспекте, а заснива се на:
- утврђивању бројности ларви у стаништима (приобаље
река, потоци, баре, ретензије, језера);
- утврђивању бројности одраслих форми комараца;
- изради мапа потенцијалних станишта ларви и одраслих;
- мапирању жаришта ларви и одраслих форми.
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У оквиру пројекта „Детекција вируса грознице Западног Нила у популацији комараца на територији Републике
Србије‘‘ стручне екипе Завода за биоциде и медицинску
екологију су током јула месеца 2013. године детектовале
велику бројност комараца, као и присуство вируса West
Nile, у узорцима комараца на подручју Смедерева. На препоруку Министарства здравља да се из већ наведених разлога планирају адекватна средства у буџету за спровођење
програма, овим Програмом осим редовних планирају се и
ванредни третмани по епидемиолошким индикацијама.
2. Контрола бројности комараца (ларвицид и адултицид)
ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН
Биологија развоја комарца везана је за четири развојне форме (четири стадијума): јаја, ларва, лутка и одрасла
форма. Прва три развојна облика су у води, само одрастао
комарац се креће ваздухом и удаљава од легла. Како је утврђивање бројности ларви једноставније у односу на одрасле
форме, ларвицидни третман мора бити приоритетан.
Ларвицидни препарати се производе у виду емулзионих концентрата, гранула, брикета, праха.
Избор препарата за ларвицидни третман зависи од степена осетљивости ларви према инсектицидним препаратима, форма препарата за апликацију, терена, типа станишта,
проходности станишта, загађености воде, брзине протока
воде и финансијске могућности.
Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог људства, општом ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности ларви.
У зависности од природе и величине станишта које се
третира, ларвицидни третман може да се обавља ручно,
леђним прскалицама, моторним прскалицама, прскалицама
великог капацитета, хеликоптерима и авионима.
Савремена пракса у сузбијању комараца у већини
европских земаља је да се адултицидни третмани из ваздуха не спроводе, већ да се правовременим спровођењем
акције сузбијања ларви комараца значајно редукује могућност излетања одраслих комараца и на тај начин контролише бројност комараца.
Ларвицидни третман ће се на територији града Смедерева спроводити, по потреби, од априла до септембра, на
следећим локалитетима:
- из ваздуха (Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског
моста, насеље Орешац, део Годоминског поља са каналима,
Југово, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка
језера, канал Језаве, забарене површине у сеоском и градском подручју) на површини од 600 hа;
- са земље (Вучачки поток, језеро на Ковачићеву, приобаље Дунава од Веслачког клуба до Марине, део Годоминског поља са каналима и друге забарене површине) на површини од 100 hа.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из ваздуха: 1 800 hа
- са земље: 1 000 hа.
Акција ће се изводити парцијално по позиву наручиоца.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором врши мониторинг и контролу бројности популације ларви.
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ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Спроводиће се као допуна ларвицидном поступку.
Адултицидни третмани су усмерени на сузбијање одраслих форми комараца. Третман одраслих форми комараца
се врши на зеленим површинама, парковима, парк шумама,
дрворедима, приобалном подручју, речним острвима, гробљима, угроженим стамбеним зонама у урбаним деловима
града, приградским и сеоским подручјима, као и зеленим
површинама у ободним деловима града.
Пре извођења адултицидног третмана веома је битно
пратити временске прилике, односно брзину и правац ветра, кишу и температуру. При мирном времену, без ветра
капи инсектицида се померају око 10-20 метара. Треба водити рачуна и у ком правцу ветар дува. Да би се ветар најбоље искористио, треба да се прска крећући се у правцу
дувања ветра. Идеална брзина ветра је 1,5-3m/s. За успешан адултицидни третман киша не би требало да падне 48
сати после акције сузбијања. Температура је такође важан
фактор за третирање одраслих форми. Идеална температура за сузбијање одраслих форми из ваздуха је 22-28 0С. У
време великих врућина препоручује се да се акција изводи
у раним јутарњим или вечерњим сатима.
Сузбијање одраслих форми комараца се изводи уређајима са земље и третманом из авиона, истовремено или
одвојено, у зависности од обима и карактера акције. Акција
сузбијања одраслих форми подразумева утврђивање и израду праваца и сатнице за прелете авиона, као и траса и
сатнице за кретање екипа које третман обављају уређајима
са земље.
У насељеним деловима, парковима, излетиштима, на
рекреационим површинама и другим деловима централног
подручја насеља, у зависности од степена инфестираности,
третман се обавља претежно уређајима са земље.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из авиона: 12 000 ha - приобаље Дунава, Језаве и Mораве, Ада, Годоминско поље, канали, Шалиначка и Радиначка језера/баре, шумска подручја, зелене површине на
територији града Смедерева (градско и сеоска подручја).
- са земље: 14 000 ha - урбани део града и зелене површине у сеоском подручју.
Акција ће се изводити парцијално, по позиву наручиоца, а у складу са ситуацијом на терену.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором врши
мониторинг и контролу броја популације одраслих форми
комараца.
3. Надзор и контролу над реализацијом акције сузбијања комараца врше Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове - Група за заштиту животне средине и Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне инспекције - Група за комуналну инспекцију и Група
за инспекцију за заштиту животне средине.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематског уништавања крпеља и комараца обухвата примену хемијских, механичких и биолошких средстава.
Спровођење акције дезинсекције врши стручна установа, изабрана путем јавног тендера за реализацију дезинсекције у складу са важећим законским прописима.

11. маj 2018. године

Овлашћена организација која спроводи акцију дезинсекције се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дезинсекције на
територији града Смедерева, путем плакатирања и преко
средстава јавног информисања,
- посебно писмено обавести удружење пчелара о акцији
сузбијању комараца на територији града Смедерева,
- стручно и квалитетно обави акције дезинсекције на
територији града Смедерева на уговореној површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица наручиоца.
Да би дезинсекција била што успешнија, акције морају
бити синхронизоване по плану и програму за целу територију града у односу на време, простор извођења, методологију и избор препарата.
V
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивног уништавања крпеља и комараца обухвата три фазе:
1. фаза – доношење Програма од стране Градског већа
и одобрење градоначелника за финансирање наведеног
Програма.
2. фаза – Расписивање јавног конкурса за избор извођача за спровођење систематске дезинсекције и потписивање
уговора.
3. фаза – Организација и спровођење акције систематске дезинсекције.
Реализација Програма систематске дезинсекције одвијаће се у складу са Оперативним планом који доставља
извођач.
VI
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програм систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2018. годину, реализоваће се у складу са
опредељеним средствима у буџету града Смедерева за ове
намене.
- Сузбијање комараца:
ларвицидни третман . . . . . . . . . . . 2.140.000,00 динара
третман одраслих форми .. . . . . . . 4.500.000,00 динара
- Сузбијање крпеља . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00 динара
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.725.000,00 динара
VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број 501-47/2018-07
У Смедереву, 22. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

11. маj 2018. године
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 и
104/2016), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) ) и члана
31. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
12/2017- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 26. марта 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ
ЗА КОРИСНИКЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
СА СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА СА АУТОНОМНИМ
СИСТЕМИМА ВОДОСНАБДЕВАЊА (АСВ)
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник воде за кориснике у
месним заједницама са сеоског подручја са аутономним
системима водоснабдевања (АСВ) Јавног комуналног
предузећа Водовод Смедерево, који је утврдио Надзорни
одбор Одлуком, број 01-57/4 на седници одржаној дана
27.02.2018. године, и то:
1. Цена воде за пиће у износу од 52,70 динара по м³ без
ПДВ-а, за кориснике у месним заједницама са сеоског подручја са аутономним системима водоснабдевања ( АСВ ), чије системе одржава и наплаћује воду
Јавно комунално предузеће Водовод Смедерево (Суводол, Врбовац, Друговац, Мало Орашје, Бадљевица,
Сеоне, Луњевац, Михајловац и Биновац ), у случајевима када је вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
2. Цена техничке воде у износу од 31,50 динара без
ПДВ-а по м³, у случајевима када вода није у складу
са Правилником о хигијенској исправности воде за
пиће, а по налогу - Решењу Санитарне инспекције и
може се користити искључиво као техничка вода.
3. Цена из става I тачке 2. oвог Решења примењиваће
се за читачке периоде у којима траје неисправност, у
складу са налогом - Решењем Санитарне инспекције.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се даном доношења овог Решења.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за потписивање Уговора о уступању на управљање
и одржавање сеоског аутономног система водоснабдевања
у месним заједницама са сеоског подручја са аутономним
системима водоснабдевања ( „Службени лист града Смедерева“, број 8/2016).

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-5/2018-07
У Смедереву, 26. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

55.
На основу члана 80. став 4. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и
89/2015), члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 109. седници одржаној 28. априла 2018. године, донело је
Г О Д И Ш Њ И П Р О Г РА М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
1. УВОД
Овим Годишњим програмом, на основу Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010,
93/2012 и 89/2015) утврђује се намена и начин коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта планираних у буџету града Смедерева за 2018.
годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења шума и шумског земљишта града Смедерева.
Годишњи програм коришћења средстава остварених од
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта доноси
се за сваку календарску годину. Овај програм садржи: генералне карактеристике подручја, законске основе, процену
угрожености шума и шумског земљишта, мере и активности на заштити шума и шумског земљишта у 2018. години,
финансијски план за спровођење мера и активноси на заштити шума и шумског земљишта у 2018. години, спровођење програма и надзор и завршне одредбе.
1.1. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
1.1.1. Административни и географски положај
Смедерево има статус града („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 18/2016) и налази се у
Подунавској области, региона Јужне и Источне Србије (Табела 1).
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Табела 1. Административно подручје града Смедерева, основни подаци, 2015. година

Град
Смедерево

Област

Регион

Површина

Бр. насељених
места/2

Број становника
2011.

Број
КО/3

Подунавска/1

Јужна и Источна
Србија

484 км2

28

108.209

30

Област чине град Смедерево, општине Велика Плана и општина Смедеревска Паланка.
На територији града Смедерева налази се једно
насељено место градског карактера (Смедерево) и 27
осталих насеља (сеоских или полу-урбаних): Бадљевица,
Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До,
Друговац, Колари, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац,
Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац, Осипаоница,
Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Скобаљ,
Суводол, Удовице, Шалинац и Кулич („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015).
Према Закону о Просторном плану Републике Србије
од 2010. до 2020. („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2010), Смедерево је:
• функционално, географски и културно историјски
повезан са градом Београдом (који је најснажније административно и функционално подручје Републике
Србије);
• формира метрополитенску осовину Београд – Нови
Сад и представља (заједно са Пожаревцем) субсистем
спољног прстена београдског метрополитенског региона;
• припада категорији општина и градова највишег степена урбанизације (поред београдске агломерације и
градских центара Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ужице).
Слика 1. Географски положај града Смедерева

Простор града Смедерева захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем
североисточном делу Шумадије и простире се непосредно
испред ушћа Велике Мораве у Дунав, при чему Дунав чини
северну, а Велика Морава источну границу територије.
Најзначајнија предност Смедерева је изузетно повољан
саобраћајно географски положај (Слика 1). Припада, као
једна од дунавских капија, дунавском појасу (коридор VII),

као и појасу коридора X, дуж Мораве („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2010). Поседује и најсевернију
луку, која може да прими црноморске бродове (“Службени
лист града Смедерева,” број 3/2011).
1.1.2. Климатске карактеристике
Клима у Смедереву је умерено континенталног типа
са претежно степско континенталним елементима. Овакве
одлике климе су у уској вези са географским положајем,
рељефом и атмосферским циркулацијама које долазе са севера, са простора Панонске низије. У овом региону се бележе најјачи и најучесталији ваздушни удари кошаве, што
може довести до врло хладних зима. Веома важан утицај
на климу у овом граду имају речни токови Дунава и Велике
Мораве.
У овом граду средња годишња температура износи
11,4°С. Најхладнији месец у години је јануар, са средњом
просечном температуром -0,6°С. Средња вредност броја
мразних дана је 73 у току године, а просечан број дана са
снегом годишње је 36, док је број дана са снежним покривачем 22. Средња просечна температура у пролећним месецима, марту, априлу и мају износи 14°С. Број тропских дана
у просеку износи 90 дана годишње. У погледу падавина,
годишње у Смедереву падне 650 mm воденог талога, при
чему је највише падавина у мају (72 mm) и јуну (86 mm),
а најмање у фебруару (38 mm). У погледу ваздушних струјања дувају јужни, северни и југоисточни ветрови, што је
са аспекта коришћења енергије ветра од значаја. Просечна
влажност ваздуха на годишњем нивоу је 67%, док је просечан број сунчаних дана годишње 245, а облачних дана 120
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2010). Температурне амплитуде на овом подручју су значајне, са знатним
зимским колебањима. Поређењем апсолутно најтоплијег
месеца августа са 23,8°С и јануара као најхладнијег месеца
са -5,9°С добија се вредност од 29,7°С, што је већа вредност од колебања на годишњем нивоу од 20,8°С. Мора се
истаћи да велики температурни распони на дневном, месечном и годишњем нивоу могу имати негативан утицај на
живи свет и здравље људи.
Број дана у години када су дневне температуре изнад
10°С је 205, што омогућује дуг вегетациони период за многе гајене биљне врсте, чиме се стварају повољни услови
за развој пољопривреде. Период у години без мраза је 206
дана, чиме се стичу повољни услови за гајење житарица
и воћа.
1.1.3. Шуме и шумско земљиште- Шумски фонд
Према подацима РЗС, у 2014. години површина под шумама у Смедереву износила је 1482,9 ха, што је ниже у односу на 2011. годину за 2,6% (Табела 2). Овај пад површина
условљен је смањењем у сектору државног власништва (на
приватном је дошло до пораста површине), с обзиром да је у
том периоду дошло до врaћања црквене имовине Браничевској епархији.
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Табела 2. Површине под шумама у Смедереву 2008-2014.г.
Република Србија, укупно

2008
1978112

2011

2014
1962335

2168746
1215528

-

Приватно власништво

1028615

1034562

-

Државно власништво

949497

927773

953218

5771,9

5771,9

10222,9

5645,0

5645,0

10161,0

Подунавска област, укупно
-

Приватно власништво

-

Државно власништво

Град Смедерево, укупно

126,9

126,9

61,9

1521,9

1521,89

1482,9

-

Приватно власништво

1395,0

1395,0

1421,0

-

Државно власништво

126,9

126,9

61,9

/1 РЗС прикупља податке од ЈП Србијашуме (за државне и приватне шуме) и од других предузећа која газдују шумама.
У структури површина под шумама, доминира приватно власништво, а све шуме у државној својини у Подунавској области налазе се на територији града Смедерева
(Табела 2). Површине под шумама у државном власништву
су у надлежности Шумске управе „Пожаревац“, у оквиру
Шумског газдинства „Северни Кучај“, Кучево, односно ЈП
„Србијашуме“. У оквиру ових шума, осим планске сече и
експоатације, предвиђене су обнове и подмлађивање шумског фонда, односно акције пошумљавања.
На основу података Пописа пољопривреде 2012, шумско земљиште на подручју Смедерева заузима површину од
1.393,4 ха, што је 3,6% у односу на расположиво земљиште
пољопривредних газдинстава и знатно ниже у односу на
републички просек (19,1%). Могу се уочити варирања у погледу присуства шумских површина по насељима. Највећу
површину шума у односу на расположиво земљиште имају
насеља Сеоне (14,9%) и Мало Орашје (10,6%), а најмању
градско насеље Смедерево, затим Сараорци, Михајловац
(учешће испод 2%). Постојеће шуме у Смедереву су у највећем проценту шуме тополе и врбе, а осим њих заступљене су и шуме јасена, клена и храста. Постојеће шуме храста, сладуна и цера су климатогеног типа. Обнова шума и
проширивање површине под шумом је неопходна мера која
се мора спровести из разлога побољшања општих услова
живота у овом индустријски усмереном граду.
Шалиначки луг је шумско подручје које се налази 10 км
источно од Смедерева, у пространој равници Годоминског
поља, насталој наплавинама Велике Мораве, у подручју
њеног ушћа у Дунав. Непосредно га окружују насеља Шалинац и Кулич, а у широком луку и некадашња окука (меандар) Велике Мораве, која је данас мртваја.
Наведено шумско подручје представља високу, скоро
једно-добну, чисту састојину, коју чини више од 200 столетних храстова лужњака, некада у заједници са пољским
јасеном. Заштићено подручје обухвата површину од 19 хектара.
Старост ове састојине се процењује у распону од 200 до
300 година. Просечне димензије храстова су: висина стабла 17,58 м; пречник крошње 15,43 м; обим дебла 4,14 м и
пречник дебла 1,32 м.
Шалиначки луг је једина преостала састојина некадашњих шума храста лужњака и пољског јасена, које су до
пре неколико стотина година покривале поплавна подручја
у долини Мораве и Дунава. Права је реткост не само на подручју Србије, већ и на ширим, балканским просторима.

Шалиначки луг је стављен под заштиту државе као
строги природни резерват. Привремени орган Општине
Смедерево на седници одржаној 19.07.2007. године донео
је Одлуку о стављању под заштиту Шалиначког луга као
Споменика природе-ботанички и сврстао га у III категорију
заштите као значајно природно добро. На читавој заштићеној површини установљен је режим заштите другог степена. Истом Одлуком Привременог органа Општине Смедерево ово заштићено природно добро поверено је на старање Удружењу за неговање природне и културне баштине
„Храст” у Смедереву.
2. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ
На основу члана 80. став 1. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и
89/2015), (у даљем тексту: Закон), прописано је да се у буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине, обезбеђују средства за реализацију мера из програма
развоја из члана 19. овог Закона, и то за: подизање степена
шумовитости пошумљавањем; унапређивање стања шумских засада; превођење изданачких шума у виши узгојни
облик; производњу шумског репродуктивног материјала;
заштиту шума; негу и обнављање природних састојина; изградњу, реконструкцију и одржавање шумских камионских
путева; коришћење осталих потенцијала шума; санацију
површина оштећених дејством природне непогоде; израду
и реализацију развојних планова у шумарству.
Истим чланом Закона у ставу 4. прописано је да се из
буџета јединице локалне самоуправе могу финансирати
активности на унапређењу општекорисних функција шума
од значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти), у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе.
Чланом 82. став 3. Закона прописано је да средства
остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини од 70% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне
самоуправе.
Чланом 88. став 2. Закона прописано је да се средства
буџета јединице локалне самоуправе из члана 82. став 3.
овог Закона, користе за намене утврђене у члану 80. став 1.
овог Закона. Истим чланом у ставу 3. прописано је да Извештај о трошењу средстава из става 2. овог члана јединица
локалне самоуправе доставља Министарству до 31. марта
текуће године за претходну годину.
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3. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ШУМА
И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2018. ГОДИНИ
У циљу одрживог газдовања шумама и шумским земљиштем, повећања степена и квалитета њихове искоришћености и економичности, а у складу са чланом 80. Закона о шумама („Службени гласник Републике Србије“,
број 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Годишњим програмом су
предвиђене превентивне мере заштите шума и шумског земљишта, које обухватају следеће активности:
3.1. Заштита шума и финансирање активности на
унапређењу општекорисних функција шума од значаја
за локалну самоуправу и то:
3.1.1. Унапређење и уређење постојећег стања природног добра- споменика природе „Шалиначки луг”
С обзиром на дугогодишње неуређивање простора заштићеног природног добра неопходно је спровести:
• Опсежно чишћење од разних врста органског и неорганског отпада, као и грађевинског шута,
• Уређење прилаза и основно опремање природног добра (пријемни монтажни објекат, клупа, столови, канта за смеће),
• Извођење радова на одржавању заштићене површине,
а посебно око подмладака храста као што су кошење
траве, уклањање корова и друге активности,
• Уклањање неадекватних садржаја из ободног дела
Луга (паркираних пољопривредних машина, грађевинског материјала, пањева, сена и др.),
• Ограђивање простора на којима је почео да се развија
подмладак храстова привременом оградом испод стабала која плодоносе и њихово одржавање у циљу борбе против корова и стални обилазак ради спречавања
напасања стоке,
• Спровођење биолошко-техничких мера заштите природног добра како би стабла сачувала и одржала виталност у циљу продужетка животног века. Ове мере
подразумевају уклањање сувих грана, санирање механичких оштећења стабла, као и премазивање оштећених површина одговарајућим биолошким препаратима (инсектофунгицидним препаратима).
4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ШУМА
И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНИХ
ПРОГРАМОМ
4.1. Средства овог Годишњег програма, у укупном износу од 700.000,00 динара оствариће се од дела републичке
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта (30%
остварених прихода на годишњем нивоу су приход буџета
локалних самоуправа), која се наплаћује по Закону о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010,
93/2012 и 89/2015) и то:
А. Планирани приход од накнаде за коришћење шума и
шумског земљишта у текућој години у износу од 155.010,88
динара.
Б. Пренета средства из претходних година у износу од
544.989,12 динара.
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4.2. Средства предвиђена овим Годишњим програмом
користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених Законом о шумама, а кроз спровођење мера и активности на основу програма и пројеката на
заштити шума и шумског земљишта на територији града
Смедерева, приказаних у прилогу, у табели број 3.
Табела бр.3. Финансијски план Годишњег програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта на територији града Смедерева
за 2018.годину.
Ставка

Вредност
радова у
дин. без
ПДВ-а

Вредност
радова у дин. са
ПДВ-ом

Заштита шума и
финансирање активности на
унапређењу општекорисних
функција шума од значаја за
локалну самоуправу

583.000,00

699.600,00

УКУПНО
активности у 2018.години
које се финансирају из буџета
града

583.000,00

699.600,00

5. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР
5.1. Опредељена средства у износу од 700.000,00 динара
са урачунатим ПДВ-ом користиће се у складу са Годишњим
програмом коришћења средстава остварених од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта на територији града
Смедерева за 2018. годину.
5.2. На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2018. године, неискоришћена средства преносе се у наредни период
и распоређују у Годишњем програму коришћења средстава
остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Смедерева за 2019. годину.
5.3. Град Смедерево, Градска управа града Смедерева,
Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке ће спроводити активности предвиђене програмом објављивањем јавног конкурса.
5.4. Стручне и административно-техничке послове за
реазацију програма и пројеката, спроводи Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне
набавке док надзор над извршавањем уговорених обавеза
врши комисија коју формира градоначелница града Смедерева на предлог Одељења за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке.
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Годишњи програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-39/2018-07
У Смедереву, 28. априла 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.
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56.
На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016-др. закон), члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и чланова 2, 16. и 21.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2013),
Градско веће града Смедерева, на 109. седници одржаној 10. маја 2018. године, донело је
ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се оспособљена привредна
друштва, предузетници и други привредни субјекти (у даљем тексту: правна лица) од значаја за заштиту и спасавање
за подручје града Смедерева, и то:
Редни
број
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Пун назив правног лица

Седиште и адреса

Делатност

Булевар Михајла
Пупина 6, Нови
“HBIS GROUP Serbia Iron &Steel
Београд-Погон
производња челика
d.o.o. Beograd”
Смедерево, Радинац
11300 Смедерево
Јавно комунално предузеће Водовод 17. октобра 3
комунална
Смедерево
Смедерево
Јавно предузеће Грејање Смедерево, Бранка Радичевића
Смедерево
8 Смедерево
Јавно комунално предузеће Зеленило
и гробља Смедерево
Јавно комунално предузеће Паркинг
сервис Смедерево
Општа болница „Свети Лука“
Смедерево
Дом здравља „Смедерево“ у
Смедереву

8.

Апотека „Смедерево“ у Смедереву

9.

Д.о.о. Респектмедиа “Наше новине“
Смедерево

10.

НИ ДОО „Наш глас“

11.

КЦН Исток Студио Смедерево

Народног фронта 4
Смедерево
Горанска бб
Смедерево
Кнез Михаилова 51
Смедерево
Кнез Михаилова 51
Смедерево
Носилаца Албанске
споменице 5
Смедерево
Карађорђева 12, ТЦ
Данубиус, локал
261 Смедерево
Трг Републике 6
Смедерево
Кнез Михаи- лова
99 Б, Смедерево

комунална

комунална
комунална
здравство
здравство

Задатак-мера цивилне
заштите
санирање после- дица у
ванредним ситуацијама:
гашење пожара, црпљење
воде, рашчишћавање
терена (улица) и слично
снабдевање водом
производња и
дистрибуција топлотне
енергије за потребе
грејања крајњих
корисника
рашчишћавање улица,
сахрањивање и асанација
рашчишћавање улица
пружање медицинских
услуга
пружање медицинских
услуга

здравство

пружање медицинских
услуга

информисање

обавештавање
становништва

информисање
информисање

обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
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социјална и
Кнез Михаилова 29
породично-правна
Смедерево
заштита
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пружање социјалне
помоћи угроженим
категоријама
становништва
смештај евакуисаног
становништва
пружање помоћи
становништву
пружање услуга исхране
становништва

12.

Центар за социјални рад Смедерево

13.

Спортска хала д.о.о. Смедерево

14.

Црвени крст Смедерево

15.

Економско-трговинска школа
Смедерево

Ђуре Даничића 6
Смедерево
Краља Петра I 24
Смедерево
Црвене армије 156
Смедерево

16.

Саобраћајно предузеће „Ласта“ АД
Београд, П.О.“Ласта“ Смедерево

Ђуре Стругара 18
Смедерево

саобраћај

пружање услуга јавног
превоза

Краља Петра I 9
Смедерево

саобраћај

пружање услуга јавног
превоза

Смедеревска 135
Михајловац

ветеринарска
делатност

заштита животиња и
сточног фонда

Војводе Главаша 2
Смедерево
Железничка 49
Смедерево
Бранислава Нушића
1 Смедерево
Радосава
Мирковића 2
Смедерево
Шалиначка бб
Смедерево
Народног фронта 12
Нови Сад
Шалиначка бб
Смедерево

ветеринарска
делатност

заштита животиња и
сточног фонда
производња и
дистрибуција хлеба
производња и
дистрибуција хлеба

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ортачко друштво за трговину и
превозничку делатност „Цветковић и
ортак превоз“ Смедерево
Привредно друштво Ветеринарска
станица „Вет Бошковић“, д.о.о.
Михајловац
Ветеринарска станица Смедерево,
д.о.о.
Исхрана – пекара
Пекара „ Клас“
Пекара „Стари град“

23.

ДИС маркет

24.

Нафтна индустрија Србије - НИС

25.

Ћувик ТР Стовариште огревног
материјала

26.

ИТГ

27.

ВИГ Смедерево

28.
29.

Излетничка 6/3
Смедерево

Карађорђева 12
ТЦ Данубиус
Смедерево
Горанска бб
Радио клуб Смедерево
Смедерево
Карађорђева 43
Планинарски клуб Челик Смедерево
Смедерево

Ради обављања послова из своје надлежности, Штаб за
ванредне ситуације града Смедерева ангажоваће – наредити оспособљеним правним лицима и другим организацијама од значаја за град Смедерево извршавање задатака у
ванредним ситуацијама.
У току реализације задатака који произилазе из Закона
о ванредним ситуацијама, правна лица из става 1. овог члана, дужна су да извршавају наређења, одлуке и закључке и
да координирају своје активности са Градским штабом за
ванредне ситуације града Смедерева.
Циљ заједничког рада је да се спроведу превентивне
мере и задаци заштите, оствари координација рада свих
субјеката на нивоу локалне заједнице, како би се успешно
одговорило различитим облицима угрожености људи, животиња и материјалних добара.

спорт
хуманитарни рад
образовање

исхрана
исхрана
исхрана

производња и
дистрибуција хлеба

снабдевање

пружање услуга
снабдевања

рударство

обезбеђивање горива

трговина на мало
огревним материјалом
инжињеринг,
трговина и
грађевинарство
водопривреда,
изградња,
грађевинарство

обезбеђивање огревног
материјала

радио веза

обавештавање

спорт

спасавање становништва

рашчишћавање терена,
снега, саобраћајница
рашчишћавање терена,
снега, саобраћајница

Овлашћује се градоначелник града Смедерева да са
правним лицем из става 1. овог члана закључи уговор којим
ће се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за накнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 1. овог члана, у заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, обезбеђују се у буџету града Смедерева.
Члан 2.
У циљу организованог пружања помоћи становништву
и заштити добара у случају природне или друге несреће,
правна лица из члана 1. ове Одлуке, дужна су да у што краћем року, а најдуже у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке, израде потребне планове у складу са
чланом 49. Закона о ванредним ситуацијама.
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Правна лица из члана 1. ове Одлуке, дужна су да Градској управи града Смедерева, доставе копије донетих планова и ажуран преглед својих материјално-техничких средстава и опреме, која се по потреби могу ставити у функцију
заштите и спасавања становништва и материјалних добара
на подручју града Смедерева.
Члан 3.
За спровођење мера заштите и спасавања на територији
града Смедерева одговорни су руководиоци правних лица
из члана 1. ове Одлуке, у оквиру делатности правног лица.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за
заштиту и спасавање за град Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2013).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

на име набавке и монтаже декоративне опреме за потребе
манифестације „Зимска бајка“ и демонтаже целокупне
опреме за свечано осветљење, на основу Уговора за јавну
набавку добара 01/18, број 400-990/2018-03 од 02.02.2018.
године, закљученог између Града Смедерева и „Keep Light“
Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001
– Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, позиција 26, економска
класификација 424– Специјализоване услуге, у укупном
износу од 3.586.464,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 18.586.464,00 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 404-22/2018-07
У Смедереву, 5. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

Број 820-1/2018-07
У Смедереву, 10. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
57.
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 5. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 3.586.464,00 динара са порезом на додату вредност
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58.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана. 44, а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 8. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 750.000,00 динара, на име услуга наплата улазница за
клизалиште и изнајмљивање клизаљки током манифестације „Зимска бајка“, Јавном предузећу Смедеревска тврђава на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, број
400-544/2018-04 од 22.01.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
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функција 130 – Опште услуге, позиција 26, економска класификација 424– Специјализоване услуге, у укупном износу од 750.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 19.336.464,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

11. маj 2018. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2176/2018-07
У Смедереву, 16. марта 2018. годин
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

Број 400-544/2018-07
У Смедереву, 8. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

59.
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 16. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 256.719,00 динара Туристичкој организацији града Смедерева у ликвидацији за измирење обавезе по основу камате на средства на име учешћа у финансирању зарада особа
са инвалидитетом, а у складу са Опоменом Министарства
финансија-Пореске управе, Филијала Смедерево број 092433-01-02060/2018-К1В05 од 13.03.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-П2 -Туристичка
организација града Смедерева у ликвидацији, функција 473
– Туризам, позиција 50, економска класификација 482– Порези, обавезне таксе, казне и пенали, у укупном износу од
256.719,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.017.418,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

60.
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 21. марта 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Центру
за културу Смедерево у износу од 301.664,00 динара, за
плаћање преосталих обавеза, односно расхода насталих
поводом реализације 29. Светосавских свечаности 2018.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, глава 4.6, Програм 13 –
Развој културе и информисања, Пројекат 1201-П7–Пројекат Центра за културу-Светосавске свечаности, функција
820 – Услуге културе, позиција 184, економска класификација 424–Специјализоване услуге, у укупном износу од
301.664,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.351.664,00 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 400-1683/2018-07
У Смедереву, 21. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

11. маj 2018. године
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61.

62.

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 27. марта 2018.
године, донела је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 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 30. марта 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства месним
заједницама за измиривање обавеза према Јавном комуналном предузећу Водовод Смедерево на име утрошене воде и
ванредних услуга до 31.12.2016. године у укупном износу
од 677.564,00 динара, и то:
-износ од 661.898,00 динара на име утрошене воде у
сеоским месним заједницама (Враново, Ландол, Радинац
и Вучак),
-износ од 15.666,00 динара на име утрошене воде у
градским месним заједницама (Доњи град и Славија).
2. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
15.666,00 динара користиће се у оквиру раздела 4–Градска
управа, глава 4.1, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0002 – Функционисање
месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 57, економска класификација 421–Стални трошкови и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.838.162,00 динара.
3. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
661.898,00 динара користиће се у оквиру раздела 4–Градска
управа, глава 4.2, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0002 – Функционисање
месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 79, економска класификација 421–Стални трошкови и укупан план
средстава ове апропријације износи 5.814.405,00 динара.
4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 300.000,00 динара за обезбеђење средстава на име плаћања испорученог природног гаса, за обрачунски период
гасни месец новембар 2017. године до гасног месеца марта
2018. године, а по Уговору о снабдевању природним гасом
број 400-312/2017-05 од 18.01.2017. године закљученог између Града Смедерева и ЈП Србијагас Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4– Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, позиција 23, економска класификација 421– Стални трошкови, у укупном износу од
300.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 83.197.895,00 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 400-1521/2018-07
У Смедереву, 27. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

Број 400-312/2017-07
У Смедереву, 30. марта 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

63.
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон,
103/2015, 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
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и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 2. априла 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Споразума о коришћењу трансферних
средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину за
припремни предшколски програм (наш број: 400-810/201801 од 26.01.2018. године), отварају се апропријације у Одлуци о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 14/2017) у оквиру раздела 4
- Градска управа, главе 4.4 - Друштвена брига о деци, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска
активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911- Предшколско
образовање, извор 07-Трансфери од других нивоа власти у
укупном износу од 29.200.000,00 динара и то:
-позиција 126 – Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде), економска класификација 411 са износом од
16.344.696,00 динара;
-позиција 127 – Социјални доприноси на терет послодавца, економска класификација 412 са износом од
2.925.700,00 динара;
-позиција 128 – Накнаде у натури, економска класификација 413 са износом од 2.050.000,00 динара;
-позиција 131 – Стални трошкови, економска класификација 421 са износом од 3.260.054,00 динара;
-позиција 136 – Материјал, економска класификација
426 са износом од 4.619.550,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-810/2018-07
У Смедереву, 2. априла 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

64.
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 3. априла 2018.
године, донела је

11. маj 2018. године
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 динара за обезбеђење средстава на име
плаћања новчаних казни и пенала по решењу судова због
недовољно планираних средстава Одлуком о буџету града
Смедерева за 2018. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 5– Градско правобранилаштво, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво, функција 330 – Судови, позиција 303, економска класификација
483– Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном
износу од 2.000.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 20.520.000,00 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 400-2786/2018-07
У Смедереву, 3. априла 2018. годин
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

65.
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 11. априла 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о суфинансирању реализације
пројекта, Пројекат ЕУ за Србију-Рехабилитација тврђаве
Голубац, Конзерваторски надзор над извођењем радова на
обнови тврђаве Голубац и заштитна археолошка истраживања тврђаве Голубац, закљученог између Министарства
културе и информисања и Регионалног завода за заштиту
споменика културе Смедерево и захтева Одељења за јавне

11. маj 2018. године
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службе број 400-2815/2018-01 од 11.04.2018. године, отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева
за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Глава 4.6 Култура, Програм 13 - Развој културе и информисања, програмска класификација 1201-П21 - Пројекат Регионалног
завода за заштиту споменика културе - Заштитна археолошка истраживања тврђаве Голубац, функција 820 - Услуге
културе, позиција 197.1 конто 423– Услуге по уговору, економска класификација - 423, 07-Трансфери од других нивоа
власти, са износом од 1.500.000 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2815/2018-07
У Смедереву, 11. априла 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

66.
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 16. априла 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4-Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 130.000,00 динара за обезбеђење средстава на име социјалних давања запосленима због недовољно планираних средстава Одлуком о буџету града Смедерева за 2018.
годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 5-Градско правобранилаштво, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0004-Општинско/градско правобранилаштво, функција 330-Судови, позиција 297, економска класификација
414- социјална давања запосленима, у укупном износу од
130.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 130.000,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3238/2018-07
У Смедереву, 16. априла 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

67.
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 18. априла 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 4.740.428,00 динара са порезом на додату вредност
на име извођења радова на изградњи Централног гробља
Шешковац I фаза ( објекат капеле, ограда и део приступног
платоа са саобраћајницом ), на основу Уговора за јавну набавку радова у отвореном поступку број 01/18 – радови на
изградњи Централног гробља Шешковац I фаза ( објекат
капеле, ограда и део приступног платоа са саобраћајницом)
закљученог између Града Смедерева и Investment project
group doo са седиштем у Београду, Улица Булевар Арсенија
Чарнојевића број 68/5, дана 18.04.2018. године и заведеног
под бројем 400-3325/2018-03.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 620 - Развој заједнице,
позиција 212, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти ( Централно гробље) , у укупном износу
од 4.740.428,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 16.740.428,00 динара.

Страна 390 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3325/2018-07
У Смедереву, 18. априла 2018. године

11. маj 2018. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3379/2018-07
У Смедереву, 19. априла 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.
69.
68.
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 19. априла 2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм
15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 124, економска
класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се сеоским месним заједницама (МЗ Бадљевица, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац, Колари, Кулич,
Ландол, Липе, Мала Крсна, Мало Орашје, Осипаоница,
Радинац, Сараорци, Сеоне, Суводол, Скобаљ, Удовице
и Шалинац), средства у износу од 579.823,00 динара за
обезбеђење средстава на име плаћања обавеза за утрошену електричну енергију по основу Опомена пред подношење предлога за извршење упућене од стране ЈП ЕПСОГРАНАК ЕПС СНАБДЕВАЊЕ.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4– Градска управа, Глава 4.2- Сеоске месне
заједнице, Програм 15– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002– Функционисање месних
заједница, функција 160– Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, Позиција 79, економска
класификација 421– Стални трошкови, у укупном износу
од 579.823,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 6.394.228,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

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 4. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Центру за културу Смедерево у износу од 300.000,00 динара,
за изнајмљивање озвучења, расвете, бине, конструкције и
бинске опреме за озвучење поводом „Мото скупа“ који се
одржава у периоду од 27-28.04.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, глава 4.6, Програм 13 - Развој културе и информисања, Програмска активност 0001Функционисање локалних установа културе, функција 820
– Услуге културе, позиција 169, економска класификација
424-Специјализоване услуге-Програмске активности установа, у укупном износу од 300.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.235.000,00 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 400-3559/2018-07
У Смедереву, 4. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

70.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 8. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Центру
за културу Смедерево у износу од 3.106.873,00 динара, за
плаћање преосталих обавеза насталих поводом 35. „Нушићевих дана“ 2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, глава 4.6, Програм 13-Развој културе и информисања, Пројекат 1201-П5 Центра за
културу-Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, функција 820-Услуге културе, позиција 182, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у укупном износу од
3.106.873,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 6.106.873,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Градоначелница града Смедерева, дана 08. маја 2018.
године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У
КОРИСТ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Средства у износу од 3.106.873,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа, главе 4.6-Култура, Програма 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, функције 820 – Услуге
културе, позиције 169, економске класификације 424 – Специјализоване услуге-Програмске активности установа у
корист апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позиције 124,
економске класификације 49912 - Текућа резерва.
Члан 2.
Након извршеног преусмеравања из члана 1. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
управа, главе 4.6-Култура, Програма 13 – Развој културе и
информисања, Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, функције 820 – Услуге
културе, позиције 169, економске класификације 424 – Специјализоване услуге-Програмске активности установа износи 7.128.127,00 динара.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију за реализацију ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

Број 400-3904/2018-07
У Смедереву, 8. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

71.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., 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), члана 61. став 13. и 14. 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. став 1. тачка 5.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст)

Страна 391 – Број 3

Члан 5.
Одлуку у препису доставити: градоначелници града
Смедерева, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
Број: 400-3904/2018-07
У Смедереву, 08. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

72.
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,

Страна 392 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

11. маj 2018. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3936/2018-07
У Смедереву, 9. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

73.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4-Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 динара за обезбеђење средстава на име
плаћања новчаних казни и пенала по решењу судова због
недовољно планираних средстава Одлуком о буџету Града
Смедерева за 2018. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 5 - Градско правобранилаштво, Програм
15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0004 - Општинско/градско правобранилаштво, функција 330 - Судови, позиција 303, економска класификација
483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном
износу од 2.000.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 22.520.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст) и члана 4. став 2., 3. и 4. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017,
11/2017 и 14/2017),
Градоначелница града Смедерева, дана 10. маја 2018.
године, донела је
П Р О Г РА М З А И З М Е Н У П Р О Г РА М А
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму постављања привремених пословних
објеката на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016 и
9/2017), у глави III Локације и објекти, мења се локација
означена као локација 79 и гласи:

„III Локације и објекти
Ознака

Локација

79

Локација у Улици
Кнез Михајловој

Број катастарске
парцеле

2617

II
Овај Програм ступа на снагу даном доношења.
III
Програм објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
IV
Након доношења Програма из тачке I задужује се Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне
послове да сачини Предлог одлуке о измени Одлуке број

Површина
објекта
(м2)
6,10

Површина
земљишта
(м2)

Намена

10,80

Трговинска
делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)

463-203/2017-08 од 15. јануара 2018. године и сачини Анекс
Уговора број 463-35/2018-05 од 1.2.2018. године, закљученог између Града Смедерева и Предузећа за трговину на
мало Штампа систем доо Београд (Нови Београд), Улица Милутина Миланковића број 19, МБ 20052694, ПИБ
103915893, све у складу са Програмом.
Број 350-160/2018-07
У Смедереву, 10. маја 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић. с.р.

11. маj 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

74.
На основу члана 9. став 12. и члана 10. став 2. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 - испр., 8/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 12. Одлуке
о организацији Градске управе града Смедерева („Службени лист града Смедерева“ број 6/2015- пречишћен текст и
6/2017 књига 4)
Начелник Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију Градске управе града Смедерева, дана 21.
марта 2018. године, донео је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И О
НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин коришћења
новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна корисника јавних средстава буџета града Смедерева (у
даљем тексту: корисници буџета града Смедерева), укључених у консолидовани рачун трезора града Смедерева (у
даљем тексту: КРТ града Смедерева).
Члан 2.
Корисници буџета града Смедерева могу имати подрачуне на којима се воде средства за редовно пословање, подрачуне на којима се воде сопствени приходи и подрачуне
на којима се воде средства из других извора (у даљем тексту: друга средства).
На подрачунима за редовно пословање воде се новчана
средства у складу са Одлуком о буџету града Смедерева.
На подрачунима сопствених прихода и подрачунима
других средстава воде се средства корисника буџета града
Смедерева која се остварују у складу са законом.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање
не могу се преносити на подрачуне сопствених прихода и подрачуне других средстава корисника буџета града
Смедерева.
Члан 3.
Сопствени приходи и друга средства корисника буџета града Смедерева консолидују се на нивоу КРТ-а града
Смедерева.
Ако се корисник буџета града Смедерева финансира
из буџета различитих нивоа власти, сопствени приходи и
друга средства тог корисника консолидују се на нивоу трезора према припадности директног корисника буџетских
средстава.
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II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију и Одељење за јавне службе испостављају налоге
за плаћање Управи за трезор (у даљем тексту:Управа), на
захтев корисника буџета града Смедерева, за текуће расходе и издатке за редовно пословање корисника буџета града
Смедерева у оквиру одобрених апропријација за буџетску
годину, односно квота, у складу са буџетом града Смедерева за буџетску годину.
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију и Одељење за јавне службе испостављају Управи налоге за трансфер средстава са подрачуна Извршења буџета
на подрачуне за редовно пословање корисника буџета града
Смедерева, на захтев корисника буџета града Смедерева, а
у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним планом
коришћења апропријација-финансијским планом и утврђеним квотама са којих корисници буџета града Смедерева
могу испоставити налог за плаћање Управи.
Корисници буџета града Смедерева врше плаћања са
подрачуна сопствених прихода, за намене и до висине утврђене законом, другим прописима и општим актом, у складу
са одобреним апропријацијама.
Непосредна плаћања врше се испостављањем налога за
плаћање, у складу са законом.
III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА
КРТ-У ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 5.
Свим средствима на КРТ-у града Смедерева управља
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
и Одељење за јавне службе у циљу несметаног извршавања обавеза утврђених одлуком о буџету града Смедерева за
буџетску годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и управљање примањима и издацима, ради ефикаснијег коришћења тих средстава.
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију планира и прати токове новчаних средстава са циљем
несметаног извршавања обавеза буџета града, у складу са
законом.
Члан 6.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности буџета града Смедерева могу се привремено позајмити средства са КРТ-а града Смедерева, на
основу извештаја о ликвидности буџета града и Решења
Градоначелнице, преносом средстава са рачуна за интерне
позајмице.
Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у износу који не угрожава дневну ликвидност КРТ-а
града Смедерева.
Привремене позајмице се морају вратити до краја буџетске године.
Члан 7.
Kорисници буџета града Смедерева, по завршетку буџетске године, подносе Управи налог за пренос неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за
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редовно пословање на подрачун Извршења буџета града
Смедерева.
Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше
пренос неутрошених средстава са подрачуна за редовно
пословање, надлежни директни корисници буџета града
Смедерева обуставиће пренос средстава за исту намену на
подрачуне корисника буџета града Смедерева док не доставе документацију о утрошку тих средстава у целокупном
износу из става 1. овог члана, у складу са одобреном наменом.
Стање сопствених прихода и других средстава корисника буџета града Смедерева евидентирано на крају буџетске године преноси се као почетно стање ових средстава
на почетку наредне буџетске године.
IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 8.
Градоначелница, односно лице које она овласти може
новчана средства на КРТ-у града Смедерева, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису
или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, пласирати, односно обавити
остале трансакције са расположивом готовином, после редовног извршења буџета, по каматној стопи која није нижа

11. маj 2018. године

од референтне каматне стопе Народне банке Србије и на
начин који ризик по пласирана средства своди на најмању
меру.
Члан 9.
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију води евиденцију о инвестираним средствима КРТ-а и
доставља извештај о инвестирању средстава Управи.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 400-2446 /2018-04
У Смедереву, 21.03.2018. године
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Дамњан Стајић, дипл.екон., с.р.
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