ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VII БРОЈ 4
СКУПШТИНА ГРАДА
119.
На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 39. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ

СМЕДЕРЕВО, 23. ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ
Слободној зони, се утврђује за корисника Слободне зоне
Смедерево.
Члан 2.
Град Смедерево, као корисник зоне, ће обављати
делатност у зони у складу са прописима, а на основу
уговора којим ће бити регулисана међусобна права и
обавезе са привредним друштвом за управљање зоном.
Члан 3.

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Овлашћује се градоначелник града Смедерева, да у име
града Смедерева потпише Уговор о коришћењу Слободне
зоне, са Слободном зоном д.о.о. Смедерево.

Члан 1.

Члан 4.

У Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст) у
ставу 1. члана 26., број „11“ замењује се бројем „9“.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Члан 2.

Број 020-111/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Број 020-109/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

120.
На основу члана 19., а у вези са чланом 14. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013- пречишћен текст), а у вези
са Законом о слободним зонама („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА
КОРИСНИКА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Град Смедерево, као оснивач Слободне зоне Смедерево,
а у циљу подстицаја развоја привреде, као и коришћења
услова и стумулативних мера за пословање и изградњу у

121.
На основу члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007), чланова 78.
и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013),
члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања („Службени гласник Републике
Србије“, број 51/2007 и 14/2008 -испр.) и члана 19. став 1.
тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
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- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима
(Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2013.
годину
- Образложење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину и
извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим
и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2013. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2013. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2013.
године
- Извештај о реализацији средстава која се односе
на субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама и приватним предузећима и трошење
наменских јавних прихода
- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним
анализама, образложењима и сравњивању ставки извода и
извештаја обухваћених завршним рачуном за 2013. годину
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2013. годину износе у динарима:
2.586.724
I Кориговани приливи за примљена
средства у обрачуну (Ознака ОП хиљада динара
у Обрасцу 4433)
2.597.469
II Кориговани одливи за исплаћена
средства у обрачуну (Ознака ОП хиљада динара
у Обрасцу 4435)
Члан 3.
У завршном рачуну буџета града Смедерева у Билансу
стања у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 6.138.685 хиљада динара и укупна пасива у износу од
6.138.685 хиљада динара. Структура активе и пасиве на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 5.500.443
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 638.242
хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 834.910 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 5.303.775 хиљада динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2013. до 31. децембра 2013. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљ. динара)
1. Укупно остварени текући приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине 2.554.851
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
за набавку нефинансијске имовине
2.470.744
3. Вишак прихода и примања – суфицит
(ред.бр.1-ред.бр.2)
84.107
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Структура текућих прихода и текућих расхода и
утврђивање резултата пословања на одговарајућим
синтетичким контима дата је по следећим класама и
износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине у износу од 2.554.851
хиљада динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину у износу од 2.470.744 хиљада
динара
321121-Вишак прихода-суфицит у износу од 84.107
хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 34.032 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
у износу од 230.626 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 196.594 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3161).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара 2013. до 31. децембра 2013. године (Образац 4)
утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани
одливи и салдо готовине на крају године на одговарајућим
синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.550.485 хиљада
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 4.366 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од
29.666 хиљада динара
400000-Текући расходи у износу од 2.366.843 хиљада
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
103.901 хиљада динарa.
600000-Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у износу од 126.725 хиљада динара.
-Салдо готовине на крају године у износу од 47.390
хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4438).
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2013. до 31. децембра 2013. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава,
односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, основне организације обавезног социјалног осигурања,
донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 2.554.851 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 2.470.744 хиљада динара
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- Вишак прихода и примања - буџетски суфицит у
износу од 84.107 хиљада динара (ознака ОП 5434)
- Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 29.666 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 126.725 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 97.059 хиљада динара
(ознака ОП 5439)
- Мањак новчаних прилива у износу од 12.952 хиљада
динара (ознака ОП 5441)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2013. годину је и Извештај о извршењу буџета
града Смедерева за 2013. годину са образложењем сачињен
тако да приказује разлике између одобрених средстава и
извршења.
Члан 9.
Стање на рачуну буџета града Смедерева на дан
31.12.2013. године износило је 25.916.166 динара. Средства
у износу од 176.777.181 динара наменски су опредељена:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 13.515.955 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 641.221 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од 882
динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од
зарада у износу од 10.810.260 динара;
- средства за заштиту животне средине – накнаде у
укупном износу од 3.903.533 динара;
- средства остварена од закупа пољопривредног
земљишта у износу од 31.629.006 динара;
- средства остварена од промене намене земљишта у
износу од 12.065.967 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну
стамбену изградњу Смедерево у износу од 11.995.970
динара;
- депозит и закуп пословног простора у износу од
1.076.561 динара;
- уплаћен депозит за закуп пољопривредног земљишта
у износу од 13.896 динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу од
801.346 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у износу
од 57.648 динара;
- средства остварена од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у износу од 27.187.816 динара;
- средства остварена од накнаде за коришћење шума и
шумског земљишта у износу од 44.199 динара;
- Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево-финансирање
Главног
пројекта
обнове
Језавског бедема између куле 7 и куле 10 Смедеревске
тврђаве у износу од 900.000 динара;
- За израду Главног пројекта канализационе мреже у
месној заједници Липе у износу од 375.000 динара;
- средства за Колективни центар „Ора Сартид“ Радинац
у износу од 3.251.538 динара;
- средства од Фонда за заштиту животне средине за

Страна 3 – Број 4

суфинансирање пројекта „Пројекат уклањања дивљих
депонија, ремедијације и рекултивације девастираног
земљишта на подручју града Смедерева“ у износу од
21.786.025 динара;
- средства Комесаријата за избеглице у износу од
23.451.160 динара, а односе се на побољшање услова
становања породица интерно расељених лица на територији
јединице локалне самоуправе, као и за економско
оснаживање интерно расељених лица,
- Аустријска агенција за развој АДА по Уговору о
донацији за систем за сакупљање споредних производа
животињског порекла на територији града Смедерева и
општине Ковин у износу од 12.658.299 динара;
- Национална агенција за регионални развој Републике
Србије-за Пројекат систем за сакупљање производа
животињског порекла на територији града Смедерева и
општине Ковин у износу од 610.899 динара.
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева
за 2013. годину доставити Министарству финансија
Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-3326/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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122.
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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о начину и
критеријумима за остваривање финансијске помоћи пензионерима града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2012).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3316/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
123.
На основу члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), чланова 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 20. став 1.
тачка 17, 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), члана 14. став 1. тачка
17. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
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лико она или њен брачни или ванбрачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину
дана пре дана подношења захтева, да је на дан подношења
захтева код труднице од стране надлежне здравствене установе утврђен најмање трећи месец гравидитета и да укупан
месечни приход по члану породичног дoмаћинства не прелази цензус предвиђен овом Одлуком.
Члан 3.
За остваривање права на финансијску помоћ трудницама, месечни приход по члану породичног домаћинства,
умањен за порезе и доприносе, не може да износи више од
10.000,00 динара.
Члан 4.
Захтев за остваривање финансијске помоћи трудницама подноси се Одељењу за јавне службе Градске управе
града Смедерева, најкасније до дана рођења детета.
Уз захтев је неопходно да се достави следећа документација:
- уверења Полицијске управе у Смедереву о пребивалишту, за подносиоца захтева и брачног, односно ванбрачног друга,
- извештај лекара специјалисте о утврђеном степену
гравидитета,
- O2 образац са уписаним приходима за све чланове породичног домаћинства, за период од три месеца која претходе месецу подношења захтева,
- за пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства доставити уверења Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево, да су пријављени као незапослена лица, а уколико нису пријављени на евиденцији,
доставити фотокопије радних књижица,
- фотокопије личних карата за све пунолетне чланове
породичног домаћинства,
- фотокопије здравствених књижица за све чланове породичног домаћинства.
Члан 5.
На основу поднетог захтева и приложене документације, за остваривање права на финансијску помоћ трудницама, Решење доноси Одељење за јавне службе Градске
управе града Смедерева.
О жалби на првостепено Решење, у другом степену
одлучује Градско веће града Смедерева.
Члан 6.

ОД Л У КУ
О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на остваривање финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева, као посебан вид подстицаја рађања деце.
Члан 2.
Право на финансијску помоћ остварује трудница уко-

Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од 25.000,00 динара, уплатом путем упутнице преко ЈП „Пошта Србије“, на кућне
адресе, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Члан 7.
Право на финансијску помоћ остварује породиља за
свако новорођено дете, под условом да породиља на дан рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева.
Право на остваривање финансијске помоћи породиље
остварују на основу података којима располаже Одељење
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за општу управу и месне заједнице које Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева по службеној
дужности доставља дневни списак новорођене деце са изводима из матичне књиге рођених и копију личне карте породиље (читач електронске личне карте).
Уколико се мајка породила ван територије града Смедерева, иста подноси захтев за остваривање права на финансијску помоћ најкасније до навршених годину дана живота
детета, уз који прилаже Извод из матичне књиге рођених за
новорођено дете, отпусне листе за мајку и дете надлежне
здравствене установе где се породила као и копију личне
карте породиље (читач електронске личне карте).
У случају да се у тренутку остваривања овог права
утврди да породиља није жива, да је напустила дете, да
је лишена пословне способности, или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине о детету,
право на финансијску помоћ, уместо ње, може да оствари
отац или лице које се по позитивним законским прописима
брине о детету, при чему се поред документације из става 2.
овог члана, доставља и документација надлежне институције, којом се потврђује непосредно старање о детету.
Члан 8.
Финансијска помоћ породиљама града Смедерева из
члана 7. ове Одлуке исплаћује се једнократно у износу од
15.000,00 динара, путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије“, на кућне адресе, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Члан 9.
За истовремено рођено двоје, троје и више деце одједном одређује се износ од 100.000,00 динара путем упутнице
уплатом преко ЈП „Пошта Србије“, мајци на кућну адресу,
преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева, с тим што породиља не остварује право предвиђено
чланом 8. ове Одлуке.
Члан 10.
Финансијска помоћ за породиље из чланова 7., 8. и 9.
ове Одлуке остварује се једнократно Закључком градоначелника града Смедерева преко Одељења за јавне службе
Градске управе града Смедерева исплатом на кућну адресу.
Члан 11.
Средства за остваривање права која су предвиђена овом
Одлуком обезбеђују се у буџету града Смедерева.
Члан 12.
Предмети остваривања права на финансијску помоћ трудницама и породиљама града Смедерева, који су започети до
дана ступања на снагу ове Одлуке, решаваће се по Одлуци о
остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
13/2012) и по Одлуци о посебном родитељском додатку („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о остваривању финансијске помоћи трудницама и породи-
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љама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 13/2012) и Одлука о посебном родитељском додатку
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3310/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
124.
На основу члана 19. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), 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) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНИМ
ОДБОРИМА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин утврђивања висине и
начин исплате накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора у јавним и јавним комуналним предузећима
чији је оснивач град Смедерево (у даљем тексту: јавно предузеће), надзор над спровођењем ове Одлуке, као и друга
питања која се односе на накнаду за рад у Надзорном одбору јавног предузећа.
Члан 2.
Председник и чланови Надзорног одбора јавног предузећа имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору (у даљем тексту: накнада).
Висина накнаде утврђује се на основу извештаја о степену реализације програма пословања јавног предузећа.
Накнада се састоји од фиксног и променљивог дела.
Члан 3.
Критеријуми за одређивање фиксног дела накнаде су:
1. задаци председника и чланова Надзорног одбора,
2. одговорност,
3. финасијско стање јавног предузећа и
4. економско окружење.
Члан 4.
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Висина фиксног дела накнаде у нето износу, полазећи од
критеријума из члана 3. ове Одлуке, утврђује се на основу
годишњег извештаја о реализацији Програма пословања
јавног предузећа и у зависности од степена (процента)
реализације Програма и то:
Процента
реализације
Програма
пословања

Износ месечне
накнаде
Председника
Наздорног одбора

Износ месечне
накнаде члана
Надзорног
одбора

До 80%
Од 80-100%
Преко 100%

13.000,00
15.000,00
18.000,00

10.000,00
12.000,00
15.000,00

Фиксни део накнаде планира се на годишњем нивоу,
а обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу на основу
посебног акта.
Акт из става 2. овог члана доноси директор јавног предузећа.
Акт из става 2. овог члана, а на основу степена реализације програма пословања садржи и одредбе о припадајућој
висини накнаде у складу са ставом 1. овог члана.
Јавно предузеће је дужно да месечно доставља информацију о исплаћеним накнадама за рад Надзорног одбора
Одељењу Градске управе надлежном за праћење програма
пословања јавног предузећа.
Извештај о исплаћеним накнадама за рад у Надзорном
одбору као и годишњи извештај о степену реализације
Програма пословања јавно предузеће доставља Одељењу
Градске управе надлежном за праћење програма пословања
јавног предузећа, које исте упућује Скупштини града.

сленима, односно не врши исплату зарада у роковима, исплата
фиксног дела накнаде Надзорном одбору (месечно) вршиће се
у складу са динамиком исплате зараде запосленима.
Члан 8.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за праћење, контролу обрачуна и исплату зарада и других примања запослених у
јавном предузећу.
Одељење из става 1. oвог члана у обављању надзора
над спровођењем ове Одлуке, има право да проверава:
- да ли су обрачун и исплата фиксног дела накнаде за
рад председника и чланова Надзорног одбора извршени у
складу са одредбама ове Одлуке,
- да ли се променљиви део накнаде предсенику и члановима Надзорног одбора исплаћује на начин утврђен чланом
6. ове Одлуке.
Ако Одељење из става 1. овог члана при вршењу надзора уочи неправилности у начину обрачуна и исплате накнаде, наложиће јавном предузећу да одмах исправи утврђене
неправилности.
Уколико Одељење из става 1. овог члана утврди да јавно
предузеће не предузима наложене мере, обавестиће о томе
Градско веће града Смедерева и истом достави извештај.
Члан 9
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-118/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 5.
Променљиви део накнаде Надзорног одбора везан је
за допринос Надзорног одбора у остварењу Програма пословања, у смислу да јавно предузеће у претходној пословној години по годишњем извештају о степену реализације
Програма пословања који усвоји Оснивач, послује са нето
добитком.
Променљиви део накнаде исплаћиваће се у пословној
години која следи, у односу на пословну годину у којој је
јавно предузеће остварило нето добит.
Висина променљивог дела накнаде под условима из
ставова 1. и 2. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини 20% од укупно исплаћене фиксне накнаде.
Укупан новчани износ из става 3. дели се равномерно
председнику и свим члановима Надзорног одбора.
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125.
На основу члана 27. став 10., члана 28. став 2., члана
36. став 6., члана 49. став 3. и члана 82. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011 и 88/2013), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је

Члан 6.

ОД Л У КУ

Променљиви део накнаде исплаћује се из средстава
јавног предузећа једнократно, или у више делова, а у складу са могућностима јавног предузећа, а након прихватања
извештаја о степену реализације програма пословања од
стране Оснивача.
Одлуку о начину исплате променљивог дела накнаде из
става 1. овог члана доноси Надзорни одбор, а на предлог
директора јавног предузећа.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Члан 7.
Уколико јавно предузеће касни са исплатом зарада запо-

Члан 1.
Мења се став 1. члана 4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013) и гласи:
„Нацрт Закључка о покретању поступка за прибављање
непокретности у јавну својину града Смедерева са нацртом текста јавног огласа, подноси Градском већу одељење
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Градске управе надлежно за имовинско-правне послове и
пословни простор а на образложен захтев одељења Градске управе у зависности од намене непокретности која се
прибавља.“.
Члан 2.
Мења се став 2. члана 6. и гласи:
„Нацрт Закључка о покретању поступка за прибављање
непокретности у јавну својину града Смедерева, подноси
Градском већу одељење Градске управе надлежно за имовинско-правне послове и пословни простор а на образложен захтев одељења Градске управе у зависности од намене
непокретности која се прибавља.“.
Члан 3.
Мења се став 1. члана 8. и гласи:
„Нацрт закључка о покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине града Смедерева са нацртом текста јавног огласа, подноси Градском већу одељење
Градске управе надлежно за имовинско-правне послове и
пословни простор а на образложен захтев одељења Градске управе у зависности од намене непокретности која се
отуђује.“.
Члан 4.
Мења се став 2. члана 11. и гласи:
„Нацрт Закључка о покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине града Смедерева, подноси
одељење Градске управе надлежно за имовинско-правне
послове и пословни простор а на образложен захтев одељења Градске управе у зависности од намене непокретности
која се отуђује.“.
Члан 5.
Мења се став 2. члана 12. и гласи:
„Нацрт Одлуке за отуђење непокретности из јавне својине
града Смедерева испод тржишне цене односно без накнаде, подноси одељење Градске управе надлежно за имовинско-правне послове и пословни простор а на образложен
захтев одељења Градске управе у зависности од намене непокретности која се отуђује.“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-115/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
126.
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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
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О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У
СМЕДЕРЕВУ 2014-2017
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017.
Члан 2.
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у
Смедереву 2014-2017 чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 и Локални
акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву
2014-2017 ступају на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-100/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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Одељак 1.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ОКВИР ЛОКАЛНЕ
РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
1.1.

Локални акциони план за побољшање положаја Рома у Смедереву-основни

појмови
Локални акциони планови представљају конкретан механизам помоћи Ромима у једној
локалној заједници
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме
Реч је о документима која садрже ПЛАН конкретних мера и активности намењених
Ромима ( или организацијама које раде са Ромима), а који су прихваћени од стране
локалних Скупштина. Како би се план спровео у праксу, неопходно је у буџетима локалних
самоуправа обезбедити средства за имплементацију ЛАП-ова за Роме.
ЛАП-ови за Роме стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО решавање проблема, који су
препознати као решиви од стране актера.
1.2 .

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

Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије за
унапређивање положаја Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. мерама, односно
активностима, које су дефинисане у Акционом плану операционализују се препоруке и
приоритети предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање положаја Рома у
областима образовања, здравствене заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих
услова становања, издавања личних докумената, социјалне заштите, родне
равноправности, забране дискриминације, информисања, културе, политичког учешћа и
представљања, положаја интерно- расељених лица и повратника по основу Споразума о
реадмисији.
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Поред наведене стратегије, домаћи документи релевантни за овај процес су:
-

Стратегија смањења сиромаштва;
Миленијумски циљеви развоја;
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.

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 ).

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
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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.

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
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1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу 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, тачније дела који се односи на образовање, дао је Тим за
инклузивно образовање 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
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.
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1.4 Локални актери који се баве питањима Рома
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.
Значајну улогу у области инклузивног образовања заузима Тим за инклузивно
образовање Рома града Смедерева.
Група за питања дијаспоре, Рома и младих , као део Градске управе, која
блиско сарађује са свим институцијама и представља део локалне координације
организација и служби ангажованих на решавању питања ромске националне
мањине.
Центар за социјални рад, који нуди услуге породично - правне заштите.
У случајевима потребе за заштитом деце без родитељског старања,
малолетничких починилаца, кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске
популације, затим додела једнократне помоћи посебно социјално рањивим ромским
породицама.
Црвени крст задужен за храну, хигијену и психосоцијалну подршку.
Дом здравља Смедерево, који у оквиру патронажне службе има ромског
здравственог медијатора.
Образовне институције у Граду, укључујући све школе и Раднички
универзитет. Ове институције омогућавају стицање образовања и одговарајућих
квалификација Ромима и применом афирмативних мера.
Национална служба за запошљавање преузела је значајну партнерску улогу у
решавању проблема ромске националне мањине, учествујући у неколико пројеката,
којима се реаговало на повећање процената њихове запослености.
Савез ромских НВО ,,Смедеревски форум“, који партнерски са локалним
актерима учествује у спровођењу различитих мера за побољшање положаја ромске
националне мањине и у креирању политике Рома. Такође пружа могућност
доквалификације и преквалификације особа, које немају одговарајуће образовне
профиле или немају квалификацију, како би се повећале њихове шансе за
запошљавање и стицање доходака.
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Одељак 2.
ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ПОЛОЖАЈА РОМА 2014 -2017
2.1

Разлози за израду ЛАП-а за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017

Град Смедерево је у периоду од 2010. до 2013. године реализовао први Локални акциони план
за побољшање положаја Рома. Овај плански документ је усвојен једногласном одлуком
одборника 2. јула 2009. године, а реализован је у периоду од 2010. до 2013. године.
Првобитни Локални акциони план за побољшање положаја Рома садржао је укупно 60 мера.
Будући да је претходни ЛАП истекао 2013. 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,
Центра за социјални рад, основних школа, Предшколске установе ,, Наша радост“ , Савеза
ромских НВО ,, Смедеревски форум“.
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2.2 Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома У Смедереву 2014-2017

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 стању и
потребама локалне заједнице у погледу унапређења образовања Рома“, који је урадио Тим
за инклузивно образовање Града Смедерева, различити извештаји и документи, локалних
ромских НВО итд. Процес израде Плана спроведен је у периоду септембар - децембар
2013. године .
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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
интензивног развоја (Савско-Дунавског и Дунавско-Велико Моравског), а у плану је да се
профилише као лучки град и као мултимодално саобраћајно чвориште.
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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.

Година
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2006.
2011.
Број становника 59.545 66.132 77.682 90.650 107.366 110.768 109.809 117.134* 107.528

3.3

Подаци о Ромима у Смедереву

Према званичним подацима (попис 2011.година) Рома у Смедереву има 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 Смедереву највећи део Рома живи у следећим градским подручјима:
- насеље мали Кривак, насеље Обилци, Ковачићево, Царина, као и у сеоским подручјима
- село Враново, Осипаоница, Лугавчина, Михајловац, Сараорци. Неки од података, који
указују на положај Рома су и да у Смедереву живи и око 250 интерно расељених Рома са
Косова, да је око 80% Рома у Смедереву функционално неписмено, да средњу и високу
школу похађају само 53 особе и да су од укупног броја корисника социјалне помоћи 45%
лица ромске националности.
Лоша образовна структура и висока незапосленост карактеришу највећи део
популације Рома у Смедереву, док су поједина насеља посебно угрожена, као на пр.
насеље Мали Кривак- лоша инфраструктура, непостојање планске документације, иако
насеље постоји од 18. века и сада броји око 400 кућа, као и насеље у непосредној близини
железаре у коме је животна средина посебно угрожена. Лоши услови живота и неки
елементи традиционалног начина живота утичу и на лошу здравствену ситуацију,
посебвно жена.
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Одељак4.
АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ
Анализа стања* у локалној заједници по питањима унапређења положаја Рома
извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и резултата у овом
домену и сагледавања позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и
могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.
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 других
извора финансирања - донатори

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

•

Слаба активност НВО

• Недостатак акционих планова за
операционализацију стратешких
докумената

• Развијена комуникација са донаторима

• Слаба заинтересованост Рома за
постојеће програме

• Стабилност актуелне локалне власти

•

• Мотивисаност актуелне локалне власти да
се бави унапређењем положаја Рома

• Релативно низак ниво познавања
локалног акционог планирања од стране
различитих актера у заједници

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

Недовољна информисаност Рома

• Непостојање локалне базе података о
потребама Рома

• Заинтересованост локалних институција и
организација за сарадњу на унапређењу
положаја Рома
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МОГУЋНОСТИ

ПРЕПРЕКЕ

• Доступност различитих фондова
( НИП, ИПА фондови, УНДП
фондови, РЕФ фондови итд.)

• Смањена заинтересованост
међународних донатора за Роме
• Недовољно присуство питања ромске
националне мањине у нашој јавности
( маргинализација питања )
• Низак ниво животног стандарда у
земљи - изражено опште сиромаштво

• Нови трендови и политичка
орјентација државе - активнија улога
ромског Националног савета
• Финансијска и нефинансијска
( 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, 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.
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.
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома су:
• Становници ромских насеља
• Самохрани родитељи
• Многочлане породице
• Ромски ученици и студенти
• Радно способни,незапослени Роми
• Жене Ромкиње
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
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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 ОЕБСа. Иако предвиђају предузимање афирмативне акције она се увек спроводи уз поштовање
принципа „ не чињења штете другоме “.
Одељак 5.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Општи и специфични циљеви
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву
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;
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Смедереву 2014 - 2017
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23. јул 2014. године

- Санирање ургентних ситуација;
- Интеграција становника насеља у окружење.
Специфични циљеви у области запошљавања:
- Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарних
занимања
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.

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Смедереву 2014 - 2017
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ЛАП област образовање

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Мобилни тим
НВО
школе

Број докумената

Број радионица

Ромске и друге
НВО
Мобилни тим

Локална
самоуправа

Локална
смоуправа

ПАРТНЕРИ

2014-2017

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ
РОК

БУЏЕТ
2014
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Прибављање
пренос
докумената
Радионице са
родитељима о
потреби
образовања и
уписној
политици

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

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем

6.1

Одељак 6
АКТИВНОСТ И ЗАДАЦИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а
ЗА РОМЕ 2014-2017

23. јул 2014. године
Страна 23 – Број 4

2014-2017
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Број ученика за
које је обезбеђена

2014-2017

2014-2017

17
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Обезбеђивање
стипендије
успешним

Основне школе,
Предшколска
установа, Ромске
НВО, Центар за
социјални рад

Министарство
просвете и науке,
Служба за
људска и
мањинска права,
Национални
савет ромске
националне
мањине
Локална
самоуправа,
Средње школе Министарство

Успостављена
функционална
сарадња наведених
институција и
организација, која
води размени
Мобилни тим
информација о
деци стасалој за
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 уписаних
акције приликом применом мере
Школе
уписа у средњу афирмативне
школу
акције, број укупно
пријављених и број
уписан редовном
процедуром

Сарадња свих
институција и
организација у
вези са уписном
политиком

Страна 24 – Број 4
23. јул 2014. године

2014-2017
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просвете и науке,
Служба за
људска и
мањинска права,
Национални
савет ромске
националне
мањине
Примена мере Број ромских
Локална
афирмативне
ученика уписаних
самоуправа,
акције за упис применом мере
Средње школе Министарство
на више школе и афирмативне
просвете и науке,
Служба за
факултете
акције, број укупно
људска и
пријављених и број
уписаних редовном
мањинска права,
Национални
процедуром
савет ромске
националне
мањине

ромским
стипендија
ученицима,који
похађају средњу
школу

23. јул 2014. године
Страна 25 – Број 4

Број ангажованих
асистената

Обезбедити рад
ромским асистентима за
предшколско
образовање током целе
године
Предшколска
установа

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

2014-2017

2014-2017

Локална
самоуправа
Тим за

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

Локална
самоуправа
Мобилни тим

Ромска НВО,
Локална
самоуправа,
Црвени Крст,
Центар за
социјални рад

Локална
самоуправа
Министарство
просвете и
науке

ПАРТНЕРИ

300.000,00

БУЏЕТ
2014
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Материјална подршка Број деце корисника
Предшколска
породицама у стању
установа
социјалне потребе, чија
деца похађају
предшколске установе
за трошкове боравка
деце у установи ( ужина,
путни трошкови и краћи
од 4 км, излети,
представе )
Укључивање
Број и квалитет
Предшколска
активности за
активности у оквиру
установа
обезбеђивање
годишљих планова ПУ
квалитетног
предшколског
образовања Ромима у
годишње планове ПУ
Број школа, које су
Школе
Укључивање ученика реализовале ову меру
ромске националности у Број ученика ромске

ИНДИКАТОРИ

АКТИВНОСТИ

Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце

Страна 26 – Број 4
23. јул 2014. године

националности
укључених у Ђачке
парламенте

Основне школе
Ромске НВО

Школе
Психолошкопедагошка служба
2014-2017

Национална
служба за
запошљавање 2014-2017
Министарство
просвете и
науке

инклузивно
образовање
Рома
Мобилни тим

20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Смедереву 2014 - 2017

Израда педагошких
профила/индивидуалних Број израђених
образовних планова за педагошких профила и
све ученике ромске
индивидуално
националности, који
образовних планова
имају сметње у развоју
или тешкоће у учењу
Припрема деце за упис Број ученика ромске
у средње школе
националности, који су
укључујући
прошли програм
професионалну
професионалне
орјентацијун и
орјентације
информисање о мерама
афирмативне акције

Ђачке парламенте

23. јул 2014. године
Страна 27 – Број 4

ИНДИКАТОРИ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ РОК

Локална
самоуправа
Ромске НВО

Ромске НВО
Мобилни тим

Школе

Школе

2014-2017

2014-2017

Школе
Предметни
наставници,
Мобилни тим 2014-2017
одељенске
старешине и
наставници задужени
за рад секција
Мобилни тим
Школе
2014-2017
Центар за
социјални рад
Локална
самоуправа

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

20.000,00

930.000,00

БУЏЕТ
2014
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Број ученика ромске
националности, који
су укључени у секције
Број ученика, који су
укључени у
ваннаставне
активности
Израда механизама за
Број израђених
праћење и извештавање о механизама
редовности ромских
Број школа, која
ученика
спроводи неки од
механизама
извештавања
Обезбеђивање
Број ученика, којима
материјалне подршке
су обезбеђени
породицама,чија деца
удџбеници, школски
похађају основну школу - прибор, ужина и
обезбеђивање
екскурзије
уџбеника,школског
прибора екскурзије,
ужине
Радионице за родитеље о Број одржаних
важности образовања
радионица
Број присутних
родитеља

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

АКТИВНОСТИ

Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система

Страна 28 – Број 4
23. јул 2014. године

Број покренутих
програма
Број Рома,који је
прошао програм
функционалног
образовања одраслих

Спровођење програма
функционалног
основног образовања
одраслих Рома
Школе

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ РОК

Министарство
просвете и
науке
Национална
2014-2017
служба за
запошљавање
Центар за
социјални рад

ПАРТНЕРИ

БУЏЕТ
2014
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ИНДИКАТОРИ

АКТИВНОСТИ

Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома

23. јул 2014. године
Страна 29 – Број 4

ЛАП област запошљавање

НСЗ, ромске и друге
НВО

НСЗ,ромске и друге
НВО

Број Рома, који је био
укључен у неки од
програма

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Број Рома, који је
прошао обуку

ИНДИКАТОРИ

Локална
самоуправа

Локална
самоуправа

ПАРТНЕРИ

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

БУЏЕТ
2014
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Обука у области
покретања властитог
бизниса, развоја
пословног плана,
конкурисања код банака
за кредите и зајмове
Програми
доквалификације и
преквалификације

АКТИВНОСТИ

Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарних занимања

6.2

Страна 30 – Број 4
23. јул 2014. године

ЛАП област становање

ИНДИКАТОРИ

ПАРТНЕРИ

Постојеће градске и Независне
комуналне службе
институције из
области
становања и
урбанизма,
становници
насеља, ромске
НВО
Посебна група
Локална
формирана при
самоуправа
граду/општини, која
управља и прати
реализацију
целокупног
програма.

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

БУЏЕТ
2014
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Поправка постојећег
Број санираних
лошег стамбеног фонда објеката
у ромским насељима до
нивоа минималних
стамбених стандрда

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

АКТИВНОСТИ

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

6.3

23. јул 2014. године
Страна 31 – Број 4

ИНДИКАТОРИ

Постојеће градске
службе

Постојеће градске
службе

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Министарсво
природних
ресурса и
просторног
планирања

ПАРТНЕРИ

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

БУЏЕТ
2014
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Израда одговарајуће
Регулисан имовинскопланске ( урбанистичке )
правни статус:
документације:
Стамбених објекатаа)за сва насеља која већ насеља, која се налазе
имају регулисан
на земљишту чији је
имовинско правни
корисник нека од
статус
државних институција
Стамбених објеката б) за насеља за која тек насеља на локацијама
треба регулисати
(парцелама) у
имовинско правни
приватном власништву
статус
Регулисање имовинско- Број објеката,
правног статуса
код којих је решен
стамбених објеката: имовинско - правни
а) у насељима, која се статус
налазе на земљишту
чији је власник неко од
државних институција
б)насељима који се
налазе на земљишту,које
је приватно власништво

АКТИВНОСТИ

Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима

Страна 32 – Број 4
23. јул 2014. године

ИНДИКАТОРИ

Посебна група
формирана при
граду/општини

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

Међународне
организације

ПАРТНЕРИ

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

100.000,00

БУЏЕТ
2014

БУЏЕТ
2014
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Организовање
Број младих укључених Ромске и друге НВО,
спортских и културнх у неку од спортских
спортски центри,
активности, чији је циљ или културних
Центар за културе,
укључивање младих у активности
школе
спорстке клубове, савезе

АКТИВНОСТИ

Циљ: Интеграција становника насеља у окружење

Расељавање насеља/
Број расељених
објеката у којима су
објеката
услови изузетно лоши, и Број ново изграђених
који не могу бити
објеката
обухваћени процесом
унапређења и обнове.
Изградња нових
станована одговарајућим
локацијама.

АКТИВНОСТИ

Циљ: Санирање ургентних ситуација

23. јул 2014. године
Страна 33 – Број 4

ЛАП област здравство

ИНДИКАТОРИ

Број реализованих
Здравствени центар,
пројеката
домови здравља,
Квалитет пројеката
здравствени
Број директних
медијатор,
корисника укључених у патронажне сестре,
Завод за јавно
пројекат
здравље, ромске и
друге НВО

Здравствени центар,
домови здравља,
Завод за јавно
здравље, ромске и
друге НВО

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Министарство
здравља,
Светска
здравствена
организација,
Светска банка,
UNICEF
Министарство
здравља,
Светска
здравствена
организација,
Светска банка,
UNICEF
Локална
самоуправа

ПАРТНЕРИ

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

300.000,00

БУЏЕТ
2014
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Спровођење пројеката
заунапређење здравља
Рома: потпун обухват
обавезном
имунизацијом,
побољшање
нутритивног статуса
одојчади и мале деце,
побољшање
репродуктивног
здравља, превенција
хроничних незаразних
обољења, едукација о
превенцији ризика код
Рома, који се баве
сакупљањем
секундарних сировина.

Ангажовање медијатора Број ангажованих
за здравство
здравствених
медијатора

АКТИВНОСТИ

Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију

6.4

Страна 34 – Број 4
23. јул 2014. године

ИНДИКАТОРИ

Лап област култура и информисање

Број одржаних
радионица
Број учесника
радионица

ИНДИКАТОРИ

Основне школе
Предшколска
установа

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Мобилни тим

Мобилни тим

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Ромске НВО

ПАРТНЕРИ

Ромске и друге
НВО

Локална
самоуправа
Центар за
социјални рад

ПАРТНЕРИ

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

100.000,00

БУЏЕТ
2014

50.000,00

100.000,00

БУЏЕТ
2014
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Радионице о културном
идентитету Рома за
ученике ОШ и њихове
родитеље

АКТИВНОСТИ

Циљ:Неговање културног идентитета

6.5

Помоћ при набавци
Број лица за која су
личних докумената ради
набављена лична
остваривања права из
документа
области здравствене и
социјалне заштите
Едукација Рома о
Број одржаних
правима на здравствену радионица
заштиту
Број одштанпаних
флајера

АКТИВНОСТИ

Циљ: Унапређење остваривање права Рома на здравствену и социјалну заштиту

23. јул 2014. године
Страна 35 – Број 4

Квалитет одржане
манифестације
Број учесника

Ромске НВО

Школе

Ромске НВО

Локална
самоуправа

Локална
самоуправа
Школе
Предшколска
установа
Министарство
просвете и науке
Национални
савет ромске
националне
мањине
2014-2017

2014-2017

2014-2017
100.000,00
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Прослава Светског дана Редовно обележавање
Рома
празника

ОрганизовањеБрој школа које
реализација предмета реализују ову активност
,,Ромски језик са
Број ученика
елементима националне
културе“

Организација
манифестације Дани
културе и традиције
Рома

Страна 36 – Број 4
23. јул 2014. године

Буџет

Локална
самоуправа

Локална
самоуправа

Решење
Градоначелника
о формирању
комисија

Решење
Градоначелника о
формирању
Тима за
мониторинг и
евалуацију

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ПАРТНЕРИ

2014-2017

2014-2017

ВРЕМЕНСКИ РОК

БУЏЕТ
2014
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У 2014. 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 годину примене Локалног акционог плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова за те године.

6.7

Формирање
комисије за
избор пројеката
за
имлементацију
ЛАП-а
Формирање
Тима за
мониторинг и
евалуацију

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

Циљ: Успостављање Структура за спровођење ЛАП-а

6.6 Успостављање Структуре за спровођење ЛАП-а

23. јул 2014. године
Страна 37 – Број 4

Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја Рома у Смедереву
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ЛАП за побољшање положаја Рома Града Смедерева 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 имлементацији планираних активности препоручује се партнерство јавног,
цивилног и пословног сектора, као и међусекторска сарадња.

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

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у периоду 2014. до 2017. године ,ће имплементирати заинтересоване организације:
ромска и друга удружења, институције, организације и установе, или њихове појединачне службе које се баве проблемима Рома на локалу.

7.1

Одељак 7.
МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ЛАП-а ЗА РОМЕ

Страна 38 – Број 4
23. јул 2014. године

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.

Савет за побољшање положаја Рома Града Смедерева предлаже:

Улога Савета за побољшање положаја Рома

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

Представник/ца Локалног савета за побољшање положаја Рома;
Представник/ца Градског већа или локалне самоуправе;
Представник/ца јавног/цивилног сектора.

Локални акциони план за унапређење положаја Рома у Смедереву 2014 - 2017

32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Сваки члан комисије има свог заменика кога , на предлог Савета за побољшање положаја Рома, именује градоначелник Смедерева.

1.
2.
3.

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

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

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

7.4

О предлозима Локалног савета за побољшање положаја Рома одлучује Градско веће

•
•
•
•
•

7.3

23. јул 2014. године
Страна 39 – Број 4

Праћење и евалуација

Представник/ца локалне самоуправе ( одељење за финансије )
Представник/ца ( Група за дијаспору, Роме и младе)
Представник/ца Локалног савета за побољшање положаја Рома

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Бранче Стојановић , с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
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Број 020-100/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године

Тим за мониторинг и евалуацију извештај доставља градоначелнику, Одељењу за финансије, Одељењу за јавне службе и Савету за
побољшање положаја Рома. 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.

Процедуру мониторинга и начин и структуру извештавања формулисаће Савет за побољшање положаја Рома у сарадњи са
Одељењем за јавне службе.

1.
2.
3.

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:

7.5

Страна 40 – Број 4
23. јул 2014. године

23. јул 2014. године
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127.
На основу члана 4. став 2. и члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), члана 20. став 1. тачка 5., члана 32. став 1. тачка 8.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 14. став 1. тачка 5. и члана 19. став 1. тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

стамбена агенција Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2013 и 6/2013), члан 13. став 1. мења
се и гласи:
„Основни капитал Јавног предузећа износи:
- новчани капитал 46.626,05 динара, уплаћен у целости,
- неновчани капитал 83.302,20 динара.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-348/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2013) у члану 13. ставу 1. алинеји
2. износ „128.979.587,92“ динара замењује се износом
„128.896.285,72“ динара.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-347/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 41 – Број 4

129.
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) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о безбедности саобраћаја на
територији општине Смедерево („Службени лист општина
Смедерево и Ковин“, број 13/1998).

128.
На основу члана 4. став 2. и члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), члана 20. став 1. тачка 5., члана 32. став 1. тачка 8.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 14. став 1. тачка 5. и члана 19. став 1. тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Градска

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-386/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
130.
На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 20. став 1.
тачка 12., 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), члана 14. став 1. тачка
12. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“', број 11/2013 -
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пречишћен текст),
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Члан 6.

Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је

Примарни критеријуми за категоризацију улица су:
- повезивање насеља са државним или општинским
путевима и
- повезивање појединих делова насеља.

ОД Л У К У
о критериј умима за категоризацију општинских путева
и улица на територији града смедерева

Члан 7.
Секундарни критеријуми за категоризацију улица су:
- опслуживање урбаних садржаја и појединих локација
у насељима и
- приступ појединим објектима у насељима.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију
општинских путева и улица на територији рада Смедерева.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-376/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Општински путеви се категоришу као општински
путеви I реда и општински путеви II реда ако одговарају
једном од примарних или секундарних критеријума за
категоризацију општинских путева.
Члан 3.
Примарни критеријуми за категоризацију општинских
путева су:
- повезивање територије града односно два или више
насеља на територији града,
- повезивање територије града са мрежом државних
путева.

На основу члана 5. став 5. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 20. став 1.
тачка 12. и 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) и члана
14. став 1. тачка 12. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Члан 4.
Секундарни критеријуми за категоризацију општинских
путева су:
- повезивање територије појединих насеља и
- повезивање делова територије појединих насеља.
Члан 5.
Улице се категоришу у градске магистрале, улице
I реда, улице II реда и стамбене улице ако одговарају
једном од примарних или секундарних критеријума за
категоризацију улица.

131.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком категоризују се општински путеви и
улице на територији града Смедерева.
II КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
Члан 2.
Општински путеви категоризују се као општински
путеви I реда и општински путеви II реда.
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ I РЕДА
Члан 3.
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Општински путеви I реда су:
Редни
број
1

Ознака
ОПИС
пута
1
Државни пут 14 - Шалинац - Кулич

2

2

3

3

4

4

Државни пут 14 - Липе
Државни пут 14 - Радинац општински пут 20 (Враново)
Државни пут 156 - Врбовац

5

5

Државни пут 156 - Добри До

6

6

Улица горанска - Удовице државни пут 153

7

7

Државни пут 153 - Сеоне

8

8

Улица Вучачка - Вучак државни пут 153

9

9

Државни пут 352 - Ландол државни пут 352 (Колари)

10

10

Државни пут 352 - Биновац

11

11

Државни пут 352 - Бадљевица

12

12

Државни пут 155 (Мало Орашје) Општински пут 11

13

13

Државни пут 352 - Луњевац

14

14

Државни пут 155 - Петријево

15

15

Државни пут 155 - Водањ

16

16

Државни пут 158 - Осипаоница

17

17

Општински пут 3 - Враново

18

18

Државни пут 158 - Лугавчина

19

19

Државни пут 14 (Раља) државни пут 352 (Колари) државни пут 155 (Водањ)

20

20

Државни пут 14 (Раља) - Враново државни пут 158 (Мала Крсна)

21

21

Државни пут 156 - Mихајловац
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ II РЕДА
Члан 4.

Општински путеви II реда су сви општински путеви на
територији града Смедерева који нису категоризовани као
општински путеви I реда.
III КАТЕГОРИЗАЦИЈА УЛИЦА
Члан 5.
Улице се категоризују као:
- градске магистрале,
- улице I реда,
- улице II реда и
- стамбене улице.

Страна 43 – Број 4
Члан 6.

Градске магистрале у Смедереву су:
- Карађорђева,
- Горанска,
- Београдски пут од Горанске до државног пута 153,
- Слободе,
- 17. октобра,
- 16. октобра,
- Црвене армије,
- Кнез Михаилова,
- Петријевска,
- Димитрија Давидовића,
- Јована Крајишника од Димитрија Давидовића до
Војводе Степе,
- Војводе Степе,
- Коларска,
- Носилаца албанске споменице,
- Шалиначка од 17. октобра до државног пута 14.
Члан 7.
Улице I реда у Смедереву су:
- Деспота Ђурђа,
- Војводе Путника,
- Лукијана Мушицког,
- Ослобођења од Војводе Степе до Кајмакчаланске,
- Пролетерска,
- Стеријина,
- Војводе Миленка од Стеријине до устаничке,
- Устаничка,
- Кајмакчаланска,
- Ибарска,
- Револуције од Шумадијске до Ибарске,
- Шумадијска од Доситеја Обрадовића до Револуције,
- Чапајева,
- Филипа Вишњића,
- Народног фронта,
- Мајке Југовића,
- Саве Немањића,
- Радосава Мирковића,
- улица од Саве Немањића до Ђуре Салаја,
- Ђуре Салаја,
- Партизанска од 16. октобра до Пролетерске,
- Доситеја Обрадовића од Устаничке до Чапајеве,
- Ђуре Даничића,
- Вучачка од Ђуре Даничића до К.О. Вучак.
Члан 8.
Улице II реда у Смедереву су:
- Излетничка од Горанске до Похорске,
- Похорска,
- Дунавска,
- Ћир Антина,
- Црногорска,
- Братства јединства од Горанске до Војвођанске,
- Војвођанска,
- Херцеговачка,
- Србина,
- Горичка,
- Фочанска,
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- Венчачка,
- Милана Кршљанина,
- Пећке Патријаршије,
- Балканска од Петријевске до Петра Спасојевића,
- Петра Спасојевића,
- Орашачке чете,
- Старца Вујадина од Петријевске до Данила Киша,
- Данила Киша,
- Николе Пашића,
- Првог маја,
- Бранке Ђукић,
- Стефана Доместика од Првог маја до ослобођења,
- Ослобођења од Стефана Доместика до
Кајмакчаланске,
- Ужичка,
- Мостарска од ослобођења до Косте Наумовића,
- Банатска,
- Косовска,
- Петријевски поток,
- Проте Матеје,
- Моме Арделића,
- Јована Крајишника од Војводе Степе до Моме
Арделића,
- Милоша Великог,
- Старине Новака од омладинске до Саве Немањића,
- Омладинска,
- Вука Караџића од Саве Немањића до омладинске,
- Ђуре Салаја од пруге до старог моста,
- Стевана Христића,
- Милоја Ђака,
- Светозара Марковића,
- Железничка од Трга Николе Крге до Кабларске,
- Кабларска,
- Партизанска од пролетерске до Вучачке,
- Вучачка од Партизанске до Ђуре Даничића,
- Шумадијска од револуције до општинског пута 8,
- Револуције од Ибарске до Коларске,
- 4. јула,
- Доситеја Обрадовића од Чапајеве до 4. јула,
- Годоминска,
- Славонска,
- Карла Маркса,
- Мите Ценића и
- Изворска.
Члан 9.
Стамбене улице су све улице или делови улица на
територији града Смедерева које нису категоризоване као
градске магистрале, улице I реда или улице II реда.
IV НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши
Група за саобраћај Одељења за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске
послове Градске управе Смедерево.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
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Одлука о путевима на територији општине Смедерево
(„Службени лист општине Смедерево“, број 12/1997 и 5/2004).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-375/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
132.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја
на територији града Смедерева за 2013. годину, на основу
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину.
2. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да:
- изради Предлог програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у складу са Извештајем о
стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину, односно да од средстава прикупљених
од новчаних казни за прекршаје предвиђених прописима
о безбедности саобраћаја на путевима планира набавку и
уградњу неопходне опреме за видео надзор над одвијањем
саобраћаја на саобраћајницама на којима се догодио највећи број саобраћајних незгода на територији града и
- од Саобраћајне полиције Полицијске Управе Смедерево затражи повећано присуство на саобраћајницама града
Смедерева и стални надзор над поштовањем правила саобраћаја и дозвољене брзине кретања возила на путевима и
улицама града Смедерева.
3. Задужује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево да:
- у сарадњи са управљачем државних путева изврши
санирање високо ризичног места на путу које је идентификовано као опасно место на путу „ЦРНА ТАЧКА“, раскрсницу државних путева ДП IIА 153 (Београд - Смедерево) и ДП IIА 155 (ДП IIА 153 - Младеновац) са Улицом
петријевском у складу са чланом 156. став 6. Закона о
безбедности саобраћаја,
- спроведе мере које би утицале на возаче да се крећу безбедном и прописаном брзином на улицама и путевима на територији града Смедерева (најчешћи узрок настајања саобраћајних незгода је непрописна и неприлагођена брзина кретања
возила 33,50% од укупног броја саобраћајних незгода), и то:
• да обележи зоне школа и постави платформе и звучне
траке на пешачким прелазима на државним путевима које
пролазе кроз насеља на територији града Смедерева,
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• врши сталну замену, допуну и обнову постојеће саобраћајне сигнализације, a нарочито сигнализације за обележавање зона школа, пешачке зоне, насеља и насељених
места и изврши оптимизацију сигналних планова семафорисаних раскрница,
- да на тротоарима улица на којима се догодиo највећи број
саобраћајних незгода у којима је дошло до страдања пешака:
• постави пешачку ограду, заштитне стубиће или друге
физичке препреке чија је сврха да спречи скретање возила
са коловоза, односно да прихвати и заустави возила скренута са коловоза, као и да спречи пешаке да ступају на коловоз, односно да прелазе коловоз,
• забрани било какво заузимање тротоара и осталих пешачких површина чиме би се омогућило безбедно и несметано кретање пешака,
• врши сталну замену, допуну и обнову постојеће саобраћајне сигнализације и опрему за заштиту и безбедност
пешака и изврши оптимизацију сигналних планова семафорисаних раскрница,
- периодично извештава Градско веће града Смедерева
о извршеним мерама у складу са претходно наведеним.
4. Задужује се Група за саобраћајну инспекцију, Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево и Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево да:
- врши сталну контролу јавног пута са аспекта безбедности саобраћаја док управљач пута мора да обезбеди да се
на основу налаза саобраћајног инспектора сачини пројекат
којим се утврђују мере за безбедно одвијање саобраћаја на
путу у складу са чланом 156. став 5. Закона о безбедности
саобраћаја и на крају изведу радови у складу са пројектом,
- периодично извештава Градско веће града Смедерева
о извршеним контролама и предузетим мерама у складу са
својим надлежностима.
5. Задужује се Група за саобраћај, Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево да перманентно
прати стање безбедности саобраћаја на територији града Смедерева и периодично извештава Градско веће града Смедерева.
6. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
7. Закључак у препису доставити: Јавном предузећу
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, председнику Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске
послове, Одсеку за урбанистичко-грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту животне средине, Групи за саобраћај,
документацији и архиви.
Број 344-304/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
(ЗА 2013.ГОДИНУ)
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УВОД

Саобраћајна незгода је изненада настао друштвено опасни догађај на путу у коме је учесвовало
најмање једно возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повређено или је
изазвана материјална штета.
Саобраћајне незгоде широм света сваке године наносе велике људске и материјалне штете. Отуда
прикупљање и анализа података о саобраћајним незгодама представљају фундаменталне кораке у
оквиру напора да се умање те штете.
Убрзан темпо раста домаћег и међународног саобраћаја на нашим путевима условио је пораст
саобраћајних незгода са тешким последицама и великом материјалном штетом. Опште прихваћен
стандард у области безбедности саобраћаја подразумева да повећање степена моторизације1 не сме
да буде разлог повећања броја погинулих лица у саобраћајним незгодама. Да би се ово и постигло
неопходно је успостављање система безбедности саобраћаја који подразумева квалитетно управљање
у овој области. Праћење стања безбедности саобраћаја неопходан је елемент у процесу управљања и
успостављања система безбедности саобраћаја. У вези с тим документ „Извештај о стању безбедности
саобраћаја на територији града Смедерева“ представља важну карику праћења стања безбедности
саобраћаја у Смедереву. Уједно, документ представља иницијалну капислу за даља истраживања,
развој и унапређење процеса праћења стања безбедности саобраћаја у Смедереву.
Анализа саобраћајних незгода у граду Смедерево треба да помогне да се одговори на питање
зашто незгоде настају, да се идентификују локације где најчешће до њих долази, да се
дефинише одговарајући програм за већу безбедност у саобраћају и одговарајуће мере које
треба да се предузму, као и да помогну у оцењивању ефективности предузетих мера.
На основу добијених података од стране Полицијске управе у Смедереву, Одељења саобраћајне
полиције извршена је Анализа стања безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013.
годину и извршено је поређење са 2012.годином.

1

Степен моторизације представља број регистрованих моторних возила на 1.000 становника.
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РАСПОДЕЛА ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2013.године

Саобраћајне незгоде су најзначајнији појавни облик небезбедности у саобраћају. Зато су саобраћајне незгоде
најважнији елемент предмета истраживања и треба им посветити посебну пажњу.
РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО
2013. године
укупан број саобраћајних незгода

година

2009.
757

2010.
548

2011.
441

2012.
395

2013.
391

Анализирајући саобраћајне незгоде за претходне четири године може се закључити да тренд укупног броја
саобраћајних незгода на подручју града Смедерево за период 2009.-2013. године има опадајућу вредност.
Најмањи број незгода се догодио 2013. године односно 391 незгода и у односу на претходну годину је забележен
пад од 1%. У односу на 2009. годину 2010. године је забележен пад од 27,61%, 2011. године у односу на 2010.
годину забележен пад од 19,52%, док је у 2013. години у односу на 2012. годину забележен пад од 10,43%.
Почетак примене новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима утицао је да 2010. година буде тзв.
„преломна година“ када је у питању безбедност саобраћаја у Републици Србији. Новим Законом донетим
2009.године створени су услови за успостављање стабилног система безбедности саобраћаја. Примена новог
Закона о безбедности саобраћаја на путевима је почела 11. децембра 2009. године. Најснажнији ефекти су
постигнути у првих девет месеци примене Закона, који се огледају у смањењу броја саобраћајних незгода и
смањењу броја погинулих и повређених лица, а тренд смањења броја саобраћајних незгода се наставио и
наредних година.
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РАСПОДЕЛА ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД
ОД 2009. ДО 2013. године
погинули
теже повређени
лакше повређени

година

2009.
14
48
261

2010.
6
49
244

2011.
6
42
208

2012.
6
40
251

2013.
11
48
194

Страдања људи су најзначајнија последица саобраћајних незгода. Зато поред броја, треба анализирати и
структуру настрадалих према тежини последица (погинули, тешко повређени и лакше повређени).
Најмањи број теже повређених је забележен у 2012. години односно број теже повређених лица је 40 и у односу
на претходне године забележен је мањи пад броја теже настрадалих док је у 2013. години забележен раст теже
повређених лица са 40 на 48 односно за 20%. Најмањи број лакше повређених лица забележен у 2013. години и
то 194 лакше повређених лица. Број лакше повређених лица у 2012. години је забележио значајан раст у односу
на 2011. годину и то за 20,67%, док је у 2013. години у односу на 2012. годину забележио пад од 22,71%.
Број погинулих лица се 2010., 2011., 2012. године није мењао и износи 6, а у односу на 2009. годину смањен је за
57,14%, док је у 2013. години повећан са 6 на 11 погинулих лица односно повећао се за 83%.
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3.1

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
за 2013.годину и поређење са 2012. годином
Расподела саобраћајних незгода по месецима

мар

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

2012.
2013.

феб

број саобраћајних незгода

јан

Расподела саобраћајних незгода по месецима
∑

30
33

25
25

30
26

37
34

36
39

31
26

27
30

30
42

36
42

37
39

36
29

40
26

395
391

Највећи број незгода у 2013. години се догодио у августу и септембру (42 незгоде), затим у мају и октобру (39
незгода). У односу на 2012. годину значајам пораст броја незгода је забележен у августу и септембру.
Најмањи број незгода у 2013. години се догодио у фебруару (25 незгода) и марту, јуну и децембру (26 незгода). У
односу на 2012. годину значајан пад је забележен у новембру и децембру.
Претходни закључци се могу тумачити на следећи начин:
Најугроженији су месеци током пролећа односно наступањем лепших временских услова знатно се повећава
мобилност становништва што је у директној вези са повећањем броја саобраћајних незгода. Повећање броја
незгода у јесењим месецима се тумачи и променом климатских услова и услова на путу па самим тим се возачи
нису прилагодили новим лошијим условима те долази до саобраћајних незода.
Најбезбеднији месеци су фебруар, март, јун и децембар – то се може тумачити тиме да су у зимским месецима
односно фебруару и марту долази до побољшања климатских услова и услова на путу. Значајно смањење
саобраћајних незогда у новембру и децембру се може тумачити повећањем свести возача о неопходности
зимске опреме на аутомобилу која доприноси безбеднијем кретању возила. Смањеном броју саобраћајних
незгода у летњим месецима доприноси мањи број рањивих учесника у саобраћају којих има у јуну и јулу – у
летњим месецима је сезона годишњих одмора те самим тим је мање ученика у саобраћају па се смањује
вероватноћа за настанак саобраћајне незгоде.
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Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље
АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. И
2013. годину
Расподела саобраћајних незгода по данима у току
недеље
2012.
2013.
понедељак
42
52
уторак
56
52
среда
63
37
четвртак
63
64
петак
57
66
субота
54
71
недеља
60
49

Свега

395

391

Најугроженији дани у току недеље у 2012. години су били среда и четвртак са по 63 незгоде што износи 15,95%
од укупног броја саобраћајних незгода, док је субота наугроженији дан био у 2013. години са 71 незгодом и у
односу на 2012. годину је забележио пораст од 16.9%, док је среда у 2013. години забележила пад од 41.27%.
Најбезбеднији дан у 2012. години је понедељак са 42 незгоде односно 10,63% од укупног броја саобраћајних
незгода 2012. године, док је среда најбезбеднији дан у 2013. години односно 9.46% од укупног броја
саобраћајних незгода 2013 године.
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Расподела саобраћајних незгода по часовима у току дана
Расподела саобраћајних незгода по часовима у току дана
час у току дана
Број незгода у 2012. г.
Број незгода у 2013. г.
00-01
7
13
01-02
9
12
02-03
3
12
03-04
7
12
04-05
4
3
05-06
4
6
06-07
6
4
07-08
12
7
08-09
11
15
09-10
15
20
10-11
28
21
11-12
20
17
12-13
25
31
13-14
22
21
24
32
14-15
15-16
30
23
16-17
24
18
17-18
22
26
24
36
18-19
19-20
22
21
20-21
15
14
21-22
14
12
22-23
13
20
23-00
22
7

Свега

395

391

Највећи број незгода у 2012. години догодио се у времену између 18 и 19 часова и то 36 незгода односно 9,12% у
укупном броју саобраћајних незгода и од 15 до 16 часова са 30 незгода односно 7,6%, док се у 2013. години
највећи број саобраћајних незгода догодио у периоду од 14 до 15 часова – 32 незгоде и прериоду од 12 и 13
часова – 31 незгода. Најбезбеднији часови у току дана у 2012. И 2013. години су од 4 до 6 часова када је и
најмање учесника у саобраћају.
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Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉУ по месецима

Месец
У насељу

2012
2013

Ван насеља

2012
2013

Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉУ по месецима
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов
25
19
22
29
31 26 19
22
27
29
34
26
19
19
24
33 23 26
37
35
30
20
5
7

6
6

8
7

8
10

5
6

5
3

8
4

8
5

9
7

8
9

2
9

Дец
38
23

∑
321
315

%
81.27
80.56

2
3

74
76

18.73
19.44
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Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ПУТА по месецима

Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ПУТА по месецима
Месец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов
Државни пут
6
10
11
12
8
7
7
11
12
15
7
Општински пут
3
4
1
2
2
2
2
4
4
3
1
Улица у насељеном месту
24
11
14
20
29
17
21
27
26
21
21

Дец
6
1
19

∑
112
29
250

%
29
7.4
64

10

Страна 56 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. јул 2014. године

Извештај о безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину

3.6

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

Расподела саобраћајних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у РАСКРСНИЦИ

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

раскрсница

2012
2013
2012
2013

мар

правац

феб

месец

јан

Расподела саобраћаних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у РАСКРСНИЦИ
∑

22
23
8
10

22
17
3
8

25
21
5
5

31
24
5
10

30
33
6
6

21
21
10
5

20
25
7
5

22
39
8
3

24
33
12
9

30
33
7
6

33
26
3
3

32
20
8
4

312
317
82
74

%
79.19
80.59
20.81
19.41

На територији града Смедерева у 2012. години се на правцу догодило 312 саобраћајних незгода (79%), а на
раскрсници се догодило 82 незгода (19%) док је тај број у 2013 на правцу повећан за 5 док се број саобраћајних
незгода на раскрсницама смањио за 8.
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Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ УЧЕСНИКА по месецима

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

свега

мај

пешак

апр

путник

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

мар

возач

феб

месец

јан

Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ УЧЕСНИКА по месецима
∑

47
48
4
10
8
6
59
64

43
41
8
5
3
4
54
50

43
36
11
2
4
4
58
42

45
52
6
5
8
8
59
65

52
62
8
5
2
4
62
71

45
42
8
2
3
9
56
53

45
41
17
5
1
5
63
51

48
71
14
9
3
2
65
82

59
65
10
10
2
3
71
78

61
65
10
8
8
5
79
78

61
44
9
6
7
7
77
57

59
42
9
8
6
3
74
53

608
609
114
75
55
60
777
744

% повећања/
смањења
0.16
-34.21
9.09
-4.25

На основу ове анализе може се закључити да је категорија учесника која је највише заступљена у саобраћајим
незгодама возачи моторних возила. На другом месту су евидентирани путници и затим пешаци. Возачи моторних
возила чине 78% од укупног броја лица која су учествовала у незгодама. 15% укупног броја лица која су
учествовала у незгодама су путници, док пешаци чине 8% укупног броја лица која су учествовала у незгодама.
У незгодама у којима је бар један од учесника био пешак учествовало је и:
 50 путничких аутомобила,
 3 НН возила,
 2 теретна возила,
 1 мопед, мотокултиватор или радна машина,
 1 бицикл,
 1 аутобус и
 1 трактор.
Узроци незгода у којима је бар један од учесника био пешак су:
 Непрописно извођење радњи возилом – 27 незгода (47,4%),
 Брзина – 19 незгода (33,3%),
 Алкохол – 7 незгода (12,3%),
 Остало – 3 незгоде (5,3%) и
 Неуступање првенства пролаза – 1 незгода (1,8%).
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Расподела саобраћајних незгода према ПОЛУ по месецима

месец
мушки
женски

2012
2013
2012
2013

Расподела саобраћајних незгода према ПОЛУ по месецима
јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов
42
44
49 50 56 50 50 41 60 58 61
48
40
37 51 58 43 39 66 67 61 44
16
7
8
9
6
6 11 24
8 15 12
15
9
3 12 10
8 10 12
9 12 12

дец
54
41
16
10

∑
615
595
138
122

%
81.67
82.98
18.33
17.02
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ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

Расподела ПОСЛЕДИЦА саобраћајних незгода по месецима
мар

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

Материјална штета

Година
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

феб

Месец
Смртно страдала
лица
Лаке телесне
повреде
Тешке телесне
повреде

јан

Расподела саобраћајних незгода према ПОСЛЕДИЦАМА по месецима
∑

2
0
18
15
2
3
28
27

0
1
15
10
2
1
21
23

0
0
19
9
6
1
27
22

0
1
16
20
4
3
27
28

0
0
15
18
4
8
30
33

0
0
18
14
5
2
29
23

1
1
25
17
3
5
25
25

0
2
28
21
4
5
27
37

1
3
21
19
3
5
32
38

0
3
28
18
1
5
31
31

2
0
23
18
3
4
34
24

0
0
25
15
3
6
33
23

6
11
251
194
40
48
344
334

У саобраћајним незгодама у 2013. години је погинуло:

 5 возача – 0,8% од броја возача који су учествовали у саобраћајним незгодама,
 3 путника – 4% од броја евидентираних путника који су учествовали у саобраћајним незгодама и
 3 пешака – 5% од укупног броја пешака који су учествовали у саобраћајним незгодама.
Број незгода у којима су лица смртно страдала је 11 и у њима је учествовало:
 9 путничких возила,
 3 теретна возила,
 2 трактора,
 1 бицикл и
 1 НН возило.
Видови незгода у којима су лица смртно страдала су:
 Обарање или гажење пешака – 3 незгоде,
 Бочни судар – 3 незгоде,
 Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута – 1 незгода,
 Судар возила из супротних смерова – 1 незгода,
 Судар при вожњи у истом смеру – 1 незгода,
 Слетање возила са пута – 1 незгода и
 Остале врсте незгода – 1 незгода.
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Узроци незгода у којима су лица смртно страдала су:
 Брзина – 8 незгода (72,7%),
 Радња – 1 незгода (9,1%),
 Неуступање првенства пролаза – 1 незгода (9,1%) и
 Остало – 1 незгода (9,1%).

У 2013. години тешке телесне повреде је задобило:
 28 возача – 4,6% од броја возача који су учествовали у саобраћајним незгодама,
 8 путника – 10,67% од броја евидентираних путника који су учествовали у саобраћајним
незгодама и
 13 пешака – 21,8% од укупног броја пешака који су учествовали у саобраћајним незгодама.
Број незгода у којима су лица задобила тешке телесне повреде је 45 и у њима је учествовало:
 44 путничка возила,
 5 теретних возила,
 8 бицикала,
 3 мопеда, мотокултиватора или радних машина,
 2 НН возила и
 1 трактор.
Видови незгода у којима су лица задобила тешке телесне повреде:
 Обарање или гажење пешака – 13 незгода,
 Бочни судар – 6 незгода,
 Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута – 6 незгода,
 Судар возила из супротних смерова – 5 незгода,
 Слетање возила са пута – 4 незгоде и
 Судар при вожњи у истом смеру – 3 незгоде,
 Превртање возила на путу – 3 незгоде,
 Удар возила у заустављено или паркирано возило – 2 незгоде,
 Остале врсте незгода – 2 незгоде и
 Испадање – падање лица из возила у покрету – 1 незгода.
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Узроци незгода у којима су лица задобила тешке телесне повреде:
 Брзина – 18 незгода (40%),
 Радња – 12 незгода (26,67%),
 Алкохол – 8 незгода (17,78%),
 Неуступање првенства пролаза – 4 незгоде (8,89%) и
 Остало – 3 незгоде (6,67%).

Пешаци спадају у најугроженију категорију учесника у саобраћају јер је чак 25% пешака учествовалих у
саобраћајним незгодама задобило тешке телесне повреде или смртно страдало.
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3.10 Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА УЛИЦАМА
Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА
УЛИЦАМА
Улица
∑
%
Црвене армије
16
6.43
16. октобра
15
6.02
Карађорђева
14
5.62
Горанска
13
5.22
Коларска
12
4.82
17. октобра
11
4.42
Кнеза Михајла
11
4.42
Петријевска
10
4.02
Саве Немањића
6
2.41
Димитрија Давидовића
5
2.01
Војводе Степе
5
2.01
Војводе Путника
5
2.01
Смедеревска (Михајловац)
4
1.61
Мајке Југовића
4
1.61
Ђуре Даничића
4
1.61
4
1.61
Краља Петра (Осипаоница)
3
1.20
Лукиана Мушицког
3
1.20
Ђуре Салаја
3
1.20
Деспота Ђурђа
3
1.20
Маршала Тита
3
1.20
Краља Петра (Мала Крсна)
2
0.80
Смедеревска (Радинац)
2
0.80
Смедеревска (Петријево)
2
0.80
Улица (Колари)
2
0.80
Шумадијска
2
0.80
Старца Вујадина
2
0.80
Радосава Мирковића
Ђуре Стругара
2
0.80
Слободе
2
0.80
Мите Ценића
2
0.80
Бориса Кидрича
2
0.80
Милоја Ђака
2
0.80
Старине Новака
2
0.80
Милоша Великог
2
0.80
Милосава Илића
2
0.80
Партизанска
2
0.80
Јована Крајишника
2
0.80
Чапајева
2
0.80
Вука Караџића
2
0.80
Носилаца Албанске Споменице
2
0.80
Моме Арделића
2
0.80
Горичка
2
0.80
Карла Маркса
2
0.80
Ослобођења
2
0.80
Доситеја Обрадовића
2
0.80
Карађорђева (Вучак)
2
0.80
Њивски пут (Мала Крсна)
1
0.40

Њивски пут (Осипаоница)
Њивкси пут (Лугавчина)
Улица (Бадљевица)
Улица (Друговац)
Улица (Мало Орашје)
Улица (Раља)
Јеринина
Животе Лукића
Косовска
Црвенска
Милана А.
Цариградска
Бранка Радичевића
Филипа Вишњића
Србина
Ђуре Салаја
4. јули
Свете Младеновића
Годоминска
Петра Максимовића
Живка Мишића
Пролетерских бригада
Спасоја Пејановића
Саве Ковачевића
Мостарска
Цариградски друм
Војводе Степе
Војводе Главаша
Косовке девојке
код школе у Вранову
Београдска
улица
Трг Николе Крге
Железничка
Краља Петра (Удовице)
Милосава Илића
Цара Душана
Цетињска
Револуције
Петријевски поток
Краљевића Марка
Суботичка
Зрењанинска
Коларска (Раља)

Свега

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
249

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
100.00
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3.11 Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ на ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА
Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА
општински пут
Л1 (Улица Шалиначка) - Шалинац
Л11 (ДПIIБ352 - Друговац - рас. Л12 и Л19)
Л6 (Ул. Горанска - Удовице - ДПIIА135)
Л2 (ДПIБ14 - Липе)
Л8 (Ул. Партизанска - Вучак - ДПIIА153)
Л20 (ДПIБ14 (Раља) - ДПIIБ352 (Колари) - ДПIIА155 (Водањ))
Л7 (ДПIIА153 - Сеоне)

svega

∑
18
3
3
2
1
1
1

29

%
62.07
10.34
10.34
6.90
3.45
3.45
3.45

100
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3.12 Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013.
годину
Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
државни пут
∑
%
ДПIIА153 (Смедерево - Београд)
34
30.36
ДПIБ14 (Ковин - Смедерево)
25
22.32
ДПIIA158 (Мала Крсна)
18
16.07
ДПII155 (Петријевски пут)
11
9.82
ДПIIА156 (Смедеревска Паланка)
9
8.04
ДПIБ32 (Смедерево - Пожаревац)
8
7.14
ДПIIА352 (Коларски пут)
7
6.25

Свега

112

100
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3.13 Расподела саобраћајних незгода према УЗРОКУ по месецима

извођење
непрописних радњи у
саобраћају
непрописна или
неприлагођена брзина
кретања
вожња под дејством
алкохола

2012

Расподела саобраћајних незгода према УЗРОКУ по месецима
јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт
10
10
11
13
12 10 13
13
11
10

2013
2012

7
13

6
7

10
12

10
13

14
13

8
10

9
10

20
5

13
5

19
17

12
13

8
17

136
135

34.78
33.92

2013
2012
2013

15
4
5

9
5
5

8
3
5

11
6
5

13
2
5

6
7
3

13
1
5

13
5
6

14
12
9

6
1
7

10
3
6

13
6
4

131
55
65

33.50
13.82
16.62

неуступање првенства
пролаза

2012
2013
2012
2013

3
6
0
0

1
4
0
0

1
3
2
0

3
7
2
1

6
3
1
3

4
7
0
2

3
1
0
2

7
3
0
0

8
5
0
1

6
6
2
1

2
0
2
1

6
1
0
0

50
46
9
11

12.56
11.76
2.26
2.81

2012
2013
2012
2013

3
0
0
0

2
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
0
0

6
0
4
2

1.51
0.00
1.01
0.51

месец

остало
непрописно кретање
коловозом
техничка неисправност
возила

нов
15

дец
11

∑
139

%
34.92

Најчешћи узроци настајања саобраћајних незгода у 2013. години као и у 2012. години су
извођење непрописних радњи у саобраћају, непрописна или неприлагођена брзина кретања возилом и
вожња под дејством алкохола.
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3.14 Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
2012
%
Смедерево
246 62.28
Радинац
22 5.57
Петријево
19 4.81
Водањ
11 2.78
Михајловац
11 2.78
Мала Крсна
10 2.53
Суводол
9 2.28
Колари
8 2.03
Раља
8 2.03
Орешац
6 1.52
Осипаоница
5 1.27
Враново
5 1.27
Скобаљ
4 1.01
Липе
4 1.01
Мало Орашје
4 1.01
Лугавчина
4 1.01
Сараорци
4 1.01
Врбовац
3 0.76
Удовице
3 0.76
Добри До
3 0.76
Југово
2 0.51
Ландол
2 0.51
Вучак
1 0.25
Бадљевица
1 0.25
Шалинац
0 0.00
Друговац
0 0.00
395 100.00

2013
231
16
22
6
11
17
4
8
7
2
13
3
6
5
3
6
4
0
10
3
2
4
4
1
1
2
391

%
59.08
4.09
5.63
1.53
2.81
4.35
1.02
2.05
1.79
0.51
3.32
0.77
1.53
1.28
0.77
1.53
1.02
0.00
2.56
0.77
0.51
1.02
1.02
0.26
0.26
0.51
100.00
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3.15 Расподела саобраћајних незгода према ВИДУ НЕЗГОДЕ по месецима
Расподела саобраћајних незгода према ВИДУ НЕЗГОДЕ по месецима
Год. јан феб мар апр мај јун
јул авг сеп окт нов
2012 7
7
5
8
7
10
5
6
10
8
5
бочни судар
2013 4
6
4
12
6
9
2
7
10 13
5
2012 6
2
8
4
4
8
6
6
5
4
4
слетање са коловоза и
удар у објекат поред пута 2013 10
3
7
4
3
2
7
4
7
7
4
2012 6
3
4
6
2
3
1
3
4
8
5
обарање или гажење
пешака
2013 6
4
4
6
7
7
4
2
3
4
5
удар возила у друго
2012 3
4
3
7
3
1
3
7
4
4
7
заустављено или
2
1
2
4
5
2
4
8
5
5
4
2013
паркирано возило
2012 2
4
4
3
2
3
4
2
8
4
5
судар возила из
супротних смерова
2013 6
4
2
1
2
0
2
8
3
1
3
4
1
4
4
2
6
2
2
5
4
судар при вожњи у истом 2012 4
смеру
2013 2
3
4
4
4
5
6
10
8
7
6
2012 0
1
1
1
2
0
0
3
1
3
1
слетање возила са пута
2013 1
2
2
2
2
0
2
2
4
0
1
2012 1
0
2
2
2
1
1
1
2
1
4
остале врсте незгода
2013 2
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
2012 0
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
испадање - падање лица
из возила у покрету
2013 0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
међусобни судар
2012 1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
друмског и железничког
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2013
возила
2012 0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
удар возила у неки други
објекат на путу
2013 0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2012 0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
судар при упоредној
вожњи
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
превртање возила на
путу
2013 0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
0
обарање или гажење
2012 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
стоке или друге
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
животиње
месец

дец
10
5
7
1
6
3
5

∑
88
83
64
59
51
55
51

%
22.45
21.28
16.33
15.13
13.01
14.10
13.01

5

47

12.05

3
4
5
3
4
2
0
0
0
0
0

44
36
43
62
17
20
17
11
6
3
3

11.22
9.23
10.97
15.90
4.34
5.13
4.34
2.82
1.53
0.77
0.77

0

2

0.51

0
3
0
0
0
0
0

3
6
2
0
2
6
1

0.77
1.54
0.51
0.00
0.51
1.54
0.26

0

0

0.00
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3.16 Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА по месецима
Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА по месецима
јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов
2012 40
31
33
31
41 38 34 36
43 46
45
путнички аутомобил
2013 43
30
29
44
41 30 30 54
50 41
39
2012 2
7
5
7
3
2
3
3
6
5
4
теретно возило
2013 4
6
2
1
4
7
1
6
6
7
1
2012 0
3
2
8
1
0
0
0
3
6
4
НН
2013 0
1
2
2
1
2
2
3
1
5
0
2012 0
0
0
0
0
2
2
2
4
1
3
мопед, мотокултиватор,
радна машина
2013 0
2
0
0
0
0
1
1
2
1
0
2012 0
0
0
2
4
1
3
3
1
0
0
бицикл
2013 0
0
0
2
4
1
3
3
1
0
0
2012 0
2
0
1
2
1
0
3
1
2
0
аутобус
2013 0
1
0
0
0
1
0
2
1
3
0
2012 0
0
2
2
1
2
1
1
1
0
2
мотоцикл
2013 0
0
1
3
1
1
3
1
1
0
0
2012 0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
трактор
2013 1
0
1
1
0
0
1
2
3
3
1
2012 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
вучно возило
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
железничко возило
2013 0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2012 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
комби возило
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
специјално радно
возило
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
прикључно возило
2013 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
запрежно возило
2013 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
месец

дец
51
38
2
1
4
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

∑
469
469
49
46
31
19
15
8
14
14
14
8
12
11
7
14
3
0
3
2
1
0
1
0
0
0
0
1

%
75.77
78.43
7.92
7.69
5.01
3.18
2.42
1.34
2.26
2.26
2.26
1.34
1.94
1.84
1.13
2.34
0.48
0.00
0.48
0.33
0.16
0.00
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
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УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ (РИЗИКА) У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

Безбедност саобраћаја није мерљива, па се за мерење користи њено наличје, односно степен
угрожености. Угроженост се одређује нивоом ризика који прати одвијање саобраћаја, односно степен
угрожености зависи од могућности, тј. вероватноће да настане незгода.
Утврђивање степена угрожености (ризика) у друмском саобраћају врши се анализама у оквиру којих се
узимају саобраћајне незгоде и њихове последице у односу на:
 Број становника (ЈАВНИ РИЗИК)
БРОЈ СТАНОВНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
бр Место
укупан број становника
371
1
Бадљевица
262
2
Биновац
1211
3
Водањ
2685
4
Враново
1024
5
Врбовац
1878
6
Вучак
978
7
ДобриДо
1539
8
Друговац
1072
9
Колари
233
10 Кулич
1084
11 Ландол
3077
12 Липе
3042
13 Лугавчина
536
14 Луњевац
1540
15 Мала Крсна
982
16 Мало Орашје
2674
17 Михајловац
3390
18 Осипаоница
1443
19 Петријево
5349
20 Радинац
1206
21 Раља
2186
22 Сараорци
945
23 Сеоне
1614
24 Скобаљ
63028
25 Смедерево
782
26 Суводол
1714
27 Удовице
563
28 Шалинац
1120
29 Нераспоређено
Укупно
107 528
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 Број регистрованих возила (САОБРАЋАЈНИ РИЗИК)

БРОЈ ВОЗИЛА ПО КАТЕГОРИЈАМА РЕГИСТРОВАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СМЕДЕРЕВУ
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Врста возила

2011

Путничко возило
20430
Теретно возило
2004
Прикључно возило
599
Мотоцикл
349
Мопед
137
Трактор
119
Прикључно возило за трактор
23
Радна машина
23
Аутобус
29
Прикључно воз. туристичког воза
29
Тешки четвороцикл
2
Бицикл са мотором
7
Тешки трицикл
2
Лаки четвороцикл
0
Лаки трицикл
0
Комби
1
Мотокултиватор
0
Специјално радно возило
2
Укупно 23 756

2012

2013

21072
2091
721
392
201
147
37
36
30
14
9
3
3
2
1
0
0
0
24 759

22131
2302
838
400
294
185
47
42
33
0
11
0
2
2
0
0
2
0
26 289

Повећање
бр. воз.

1059
211
117
8
93
38
10
6
3
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1 530

Повећање броја
возила (%)
5.03
10.09
16.23
2.04
46.27
25.85
27.03
16.67
10.00
0
22.22
0
0
0
0
0
200.00
0
6.18
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Јавни ризик страдања у саобраћајним незгодама

Јавни ризик (ЈРпог+ттп) је дефинисан као количник између збира годишњег броја погинулих и теже
повређених лица (ПОГ+ТТП) у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју посматране
општине-града (број погинулих и тешко повређених на 100 хиљада становника)

ЈР ( пог  ттп ) 

Број ( ПОГ  ТТП )
*100.000
Број  становника  на  посматраном  подручју

ЈР ( пог  ттп ) 

59
* 100.000  54.86 (2013.година)
107.528

ЈР ( пог  ттп ) 

48
*100.000  42.78 ( 2012.година)
107.528

ЈАВНИ РИЗИК
ниво
број
ризика
1
врло низак

класа (интервал)

2

низак

25 - 50

3

средњи

50 - 75

4
5

висок
врло висок

75 - 100
преко 100

до 25

ранг
(боја)

2012
42,78

2013
54,86
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4.2

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

Саобраћајни ризик

Саобраћајни ризик (СРпог+ттп) израчунат је као количник између збира годишњег броја погинулих и
теже повређених лица (ПОГ + ТТП) у саобраћајним незгодама и броја регистрованих моторних возила
на подручју посматране општине-града (број погинулих и тешко повређених на 10.000 регистрованих
моторних возила).

СР ( пог  ттп ) 

Број ( ПОГ  ТТП )
* 10.000
Број  моторних  возила  на  посматраном  подручју

СР ( пог  ттп ) 

59
*10.000  22.44 ( 2013.година)
26.289

СР ( пог  ттп ) 

48
*10.000  19.39 ( 2012.година)
24.759

САОБРАЋАЈНИ РИЗИК
број ниво ризика класа (интервал)
1
врло низак
до 10
2
низак
10 - 20
3

средњи

20 - 30

4

висок

30 - 40

5

врло висок

преко 40

ранг (боја)

2012

Смедерево

19,39

2013
22,44
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4.3

ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

Јавни ризик страдања пешака

Јавни ризик страдања пешака (ЈРСП) је дефинисан као количник између годишњег броја
настрадалих пешака у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју посматране општинеграда (број настрадалих пешака на 100 хиљада становника)

ЈРСП 

Број  настрадалих  пешашка
*100.000
Број  становника  на  посматраном  подручју

ЈРСП 

60
*100.000 * 3  167.4 ( 2013.година)
107.528

ЈРСП 

55
*100.000 * 3  153.45 ( 2012.година)
107.528

број
1
2
3
4
5

ЈАВНИ РИЗИК СТРАДАЊА ПЕШАКА
ниво ризика класа (интервал)
ранг (боја)
врло низак
до 35
низак
35 - 70
средњи
70 - 105
висок
105 - 140
врло висок
преко 140

Смедерево
2012
2013

153,45

167,4
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Саобраћајни ризик страдања пешака

Саобраћајни ризик страдања пешака (СРСП) израчунат је као количник између годишњег броја
настрадалих пешака у саобраћајним незгодама и броја регистрованих моторних возила на подручју
посматране општине (број настрадалих пешака на 10.000 регистрованих моторних возила).

СРСП 

Број  настрадалих  пешака
*10.000
Број  моторних  возила  на  посматраном  подручју

СРСП 

60
*10.000 * 3  68.47 ( 2013.година)
26.289

СРСП 

55
*10.000 * 3  66.64 ( 2012.годинa)
24.759
САОБРАЋАЈНИ РИЗИК СТРАДАЊА ПЕШАКА
број ниво ризика класа (интервал)
ранг (боја)
1
врло низак
до 20
2
низак
20- 30
3
средњи
30 - 40
4
висок
40 - 50
5
врло висок
преко 50

Смедерево
2012

2013

66,64

68,47
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АНАЛИЗА ТРОШКОВА СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА У СМЕДЕРЕВУ ПРЕМА МОДЕЛУ ВРЕДНОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у 2012. години

Лаке повреде
Тешке повреде
Смртно страдала лица

трошак у еурима
6,500
90,000
650,000

број лица
251
40
6
свега

%
17.87
39.42
42.71
100

еура
1,631,500 EUR
3,600,000 EUR
3,900,000 EUR
9,131,500 EUR

ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у 2013. години
Лаке повреде
Тешке повреде
Смртно страдала лица

трошак у еурима
6,500
90,000
650,000

број лица
194
48
11
свега

%
9.90
33.93
56.16
100

еура
1,261,000 EUR
4,320,000 EUR
7,150,000 EUR
12,731,000 EUR
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Према моделу Агенције за безбедност саобраћаја који је развијен коришћењем искустава из
иностранства, статистичких метода и економских показатеља из наше земље изражене су јединичне
вредности трошкова саобраћајних незгода по тежини последица:

 Лако повређени у саобраћајној незгоди – 6.500 евра,
 Тешко повређени у саобраћајној незгоди – 90.000 евра и
 Погинули у саобраћајној незгоди – 650.000 евра.
Вредности добијене овим прорачуном представљају трошкове саобраћајних незгода и они нису
коначни, ове вредности представљају трошкове настрадалих лица у саобраћајним незгодама,
односно нису укључене вредности материјалне штете настале у саобраћајним незгодама.
Вредности материјалне штете настале у саобраћајним незгодама значајно повећавају укупне
трошкове које су настали у саобраћајним незгодама.
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ЗАКЉУЧАК

У 2013.години на територији града Смедерева регистровано је укупно 26 289 возила и у односу
на претходну годину тај број повећан је за 1530 што представља повећање броја за 6,18 процената.
Укупан број евидентираних саобраћајних незгода на територији града Смедерева је смањен за
1% али су последице теже. Број смртно страдалих лица у 2012. години износио је 6 док је у 2013.
години тај број повећан на 11 однсно за 83.3% као и број оборених и згажених пешака који се повећао
са 55 у 2012. на 60 у 2013. години.
Узроци који су довели до оволиког броја саобраћајних незгода су извођење непрописних радњи
у саобраћају, непрописна и неприлагођена брзина кретања возила и вожња под дејством алкохола.
Раскрсница државних путева ДПIIА153 (Смедерево – Београд) и ДПIIА155 (Смедерево Младеновац) идентификована је као опасно место на путу ЦРНА ТАЧКА, јер се на овој раскрсници
догодило 14 саобраћајних незгода у 2013. години.
Број саобраћајних незгода у 2013. години:
У 2013. години догодило се 391 саобраћајна незгода на државним, општинским путевима и улицама у
насељеним местима на територији града Смедерева.
Учесници у саобраћајним незгодама били су:

 609 возача и
 60 пешака.
Последице оволиког броја саобраћајних незгода јесу:
 11 смртно страдалих лица,
 48 лица која су задобила тешке телесне повреде,
 194 лицa којa су задобила лаке телесне повреде и
 334 незгоде у којима је настала материјална штета.

Најчешћи узроци саобраћајних незгода су:
1. извођење непрописних радњи у саобраћају – 136 незгода (34,78%),
2. непрописна и неприлагођена брзина кретања возила - 131 незгода (33,50%),
3. вожња под дејством алкохола – 65 незгода (16,62%) и
4. неуступање првенства пролаза – 46 незгода (11,76%).
Најчешћи видови саобраћајних незгода су:
1. бочни судар – 83 незгоде (21,28%),
2. судар при вожњи у истом смеру – 62 незгоде (15,90%),
3. слетање са коловоза и удар у објекат поред пута – 59 незгода (15,13%)
4. обарање или гажење пешака – 55 незгода (14,10%).
На улицама у насељеним местима највећи број саобраћајних незгода догодио се у:
1. Црвене армије – 16 незгода,
2. 16.октобра – 15 незгода,
3. Карађорђева – 14 незгода и
4. Горанска – 13 незгода.
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На општинским путевима највећи број саобраћајних незгода догодио се:
1. Л1 (Смедерево - Шалинац) – 18 незгода (62,07%),
2. Л11 (ДПIIБ352 - Друговац - рас. Л12 и Л19) – 3 незгоде (10.34%),
3. Л6 (Ул. Горанска - Удовице - ДПIIА135) – 3 незгоде (10.34%) и
4. Л2 (ДПIБ14 - Липе) – 2 незгоде (6.90%).
На државним путевима највећи број саобраћајних незгода догодио се:
1. ДПIIА153 (Смедерево - Београд) – 34 незгоде (30,36%),
2. ДПIБ14 (Ковин – Смедерево) – 25 незгода (22,32%),
3. ДПIIА158 (Смедерево – Мала Крсна) – 18 незгода (16,07%) и
4. ДПIIA155 (Петријевски пут) - 11 незгода (9,82%).
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ПРЕДЛОЗИ И МЕРЕ

На основу претходно наведеног Закључка неопходно је спровести активности на смањивању
укупног броја саобраћајних незгода и броја учесника у саобраћајним незгодама на територији града
Смедерева као и ублажавању последица насталих у овим незгодама.
Фактори који утичу на безбедност саобраћаја су ВОЗАЧ, ВОЗИЛО, ПУТ И ОКОЛИНА.
ВОЗАЧ је фактор који доминатно утиче на безбедност саобраћаја на територији града
Смедерева што доказују најчешћи узроци настајања саобраћајних незгода а то су непрописна и
неприлагођена брзина кретања возилом, извођење непрописних радњи у саобраћају и вожња под
дејством алкохола.
Непрописна и неприлагођена брзина кретања возилом је била узрок 8 од 11 саобраћајних
незгода укојима je 11 лица смртно страдалo.
Хитно је потребно спровођење мера које би утицале на узроке саобраћајних незгода које су за
последицу имале смртно страдање људи и задобијање телесних повреда на територији града
Смедерева.
Мере које би утицале на најчешће узроке односно на дисциплиновање возача да се крећу
безбедном и прописаном брзином возила и поступају у складу са правилима саобраћаја на
улицама и путевима на територији града Смедерва а које би допринеле смањивању броја
погинулиг и повређених људи су:
1. да саобраћајна полиција ПУ Смедерево повећа присуство на саобраћајницама града Смедерева и
врши стални надзор над поштовањем правила саобраћаја, дозвољене брзине кретања возила и
непосредно регулише саобраћај на путевима и улицама,
2. да се од средстава прикупљених од новчаних казни за прекршаје предвиђених прописима о
безбедности саобраћаја на путевима отпочне са активностима за набавку и уградњу неопходне
опреме за видео надзор над одвијањем саобраћаја на саобраћајницама на којима се догодио
највећи број саобраћајних незгода на територији града и
3. да управљач путева и улица на територији града Смедерева :

 врши сталну замену, допуну и обнову саобраћајне сигнализације којом се регулише брзина
возила а посебно сигнализација којом су обележена насеља и насељена места, зоне
школа, зоне успореног саобраћаја и пешачке зоне као и да врши сталну оптимизацију рада
сигналних планова и планова темпирања семафорисаних раскрница,
 врши уградњу техничких средстава за успоравање саобраћаја која учесницима у
саобраћају физички онемогућавају веће брзине кретања возила, односно упозоравају да
требају смањити брзину,
 врши уградњу заштитних ограда и заштитних стубића на тротоараима и пешачким
површинама за заштиту безбедности пешака у саобраћају на локацијама на којима су се
догодиле саобраћајне незгоде у којима су страдали пешаци.
 да у сарадњи са управљачем државних путева изврши санирање високо ризичног места на
путу "ЦРНА ТАЧКА" (Раскрсница државних путева IIА реда, број 153 (Београд Смедерево) и IIА реда, број 155 (ДПII 153 - Младеновац) са Улицом Петријевском).
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ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Предлози и мере из Извештаја о стању безбедности саобраћаја за 2012.
годину
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Прилог 2: Закључак градског већа града Смедерева, број 344-224/2013-07 од 28.03.2013.
године
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Прилог 3: Предлози и мере из Извештаја о стању безбодности саобраћаја за период
јануар-јун 2013.године

ПРЕДЛОЗИ И МЕРЕ

На основу претходно наведеног Закључка неопходно је спровести активности на смањивању
броја саобраћајних незгода и броја учесника у саобраћајним незгодама и то спровођењем
одговарајућих мера које би утицале на најчешће узроке и видове саобраћајних незгода на територији
града Смедерева и то:
1. На раскрсници државног пута ДПII142 (Смедерево - Младеновац) са Обилазницом око
Смедерева која је идентификована као опасно место на путу "ЦРНА ТАЧКА" неопходно је да
управљач пута отпочне са хитним мерама и то:
 обнови и допуни вертикалну сигнализацију и то знаковима израђеним од фолије велике
ретрорефлексије (Diamond grade class III), због боље уочљивости и постави их са обе
стране пута („капија ефекат“) у оквир квадратног облика са флуоресцентном подлогом,
 обезбеди пројекат за санирање овог високо ризичног места на путу у складу са чланом
156. став 6. Закона о безбедности саобраћаја.
2. Због ВРЛО ВИСОКОГ јавног ризика страдања пешака у саобраћају на територији града
Смедерева (у првих шест месеци 2012. године 28 пешака је оборено или згажено док је тај број
у истом периоду ове године повећан на 35 или за 25%) неопходно је предузети мере за заштиту
безбедности пешака у саобраћају и то постављањем заштитних ограда, заштитних стубића,
пешачких платформи, рефлектујућих маркера и слично и то тако што ће на свим локацијама на
којима су се догодиле саобраћајне незгоде у којима су страдали пешаци Група за саобраћајну
инспекцију извршити контролу јавног пута са аспекта безбедности саобраћаја, док управљач
пута мора да обезбеди да се на основу налаза саобраћајног инспектора сачини пројекат којим
се утврђују мере за безбедно одвијање саобраћаја на путу у складу са чланом 156. став 5.
Закона о безбедности саобраћаја и на крају изведу радови у складу са пројектом.
3. Најчешћи узрок настајања саобраћајних незгода је непрописна и неприлагођена брзина
кретања возила (34,43% од укупног броја саобраћајних незгода) те је неопходно да управљач
пута спроведе мере које би утицале на возаче да се крећу безбедном и прописаном брзином на
улицама и путевима на територији града Смедерва и то:
 постави одговарајућу вертикалну саобраћајну сигнализацију у свим насељима на
територији града Смедерева којом се означава место од кога почиње насеље и од кога се
примењују прописи о саобраћају у насељу а брзина кретања возила ограничава на 50km/h,
 постави одговарајућу саобраћајну сигнализацију за обележавање зона школа на делу пута
или улице у непосредној близини свих школа на територији града Смедерева чиме би се
брзина кретања возила у овим зонама ограничила на 30 km/h у складу са законом,
 изради пројектно техничку документацију и постави одговарајућу саобраћајну
сигнализацију и техничка средства односно изведе све неопходне радове за успоравање
саобраћаја којима се учесници у саобраћају онемогућава веће брзине кретања возила од
дозвољене на путевима и улицама у којима се догодио највећи број саобраћајних незгода
чији је узрок непрописна и неприлагођена брзина.
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Прилог 4: Закључак Градског већа града Смедерева,број 344-747/2013-07 од 03.10.2013.
године
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Прилог 5: Закључак Скупштине града Смедерева, број 344-747/2013-07 од 18.10.2013.
године
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Прилог 6: Допис Агенције за безбедност саобраћаја, број 221-344-00-004/2013-03 од
18.11.2013. године
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Прилог 7: Обавештење Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП o спроведеним мерама ради побољшања безбедности саобраћаја, број
447 од 12.02.2014. године

Број 344-304/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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133.
На основу члана 10. и члана 26. Закона о
задужбинама,фондацијама и фондовима („Службени
гласник СРС“, број 59/89) и члана 71. Закона о задужбинама
и фондацијама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010
и 99/2011), члана 32. а у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст) и члана 9. став 1. тачка 5. Одлуке
о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
П РА В И Л Н И К
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују послови и задаци
Фонда за развој пољопривреде града Смедерева ( у даљем
тексту: Фонд), организација и пословање Фонда, извори
и начин обезбеђивања средстава, представљање Фонда,
делокруг органа управљања и друга питања од значаја за
пословање Фонда одређена Законом и Одлуком о оснивању.
Члан 2.
Фонд има својство правног лица са правима и
обавезама утврђеним Законом, Одлуком о оснивању и овим
Правилником.
Члан 3.
Оснивач Фонда је Град Смедерево.
Члан 4.
Назив Фонда је: Фонд за развој пољопривреде Града
Смедерева.
Фонд има печат округлог облика, пречника 30 мм
на коме је по ободу исписан текст: Фонд за развој
пољопривреде Града Смедерева; а у средини печата је
исписана реч: Смедерево.
Фонд има штамбиљ правоугаоног облика, стандардне
величине у коме је исписан текст следеће садржине:
Фонд за развој пољопривреде
Града Смедерева
Број ________________
Датум __________________
СМЕДЕРЕВО
Члан 5.
У правном промету са трећим лицима Фонд заступа и
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представља председник Управног одбора Фонда у складу
са Законом, Одлуком о оснивању и овим Правилником.
Члан 6.
Рад Фонда је јаван.
Јавност рада Фонда обезбеђује се :
- јавношћу рада Управног и Надзорног одбора
- објављивањем општих аката , Програма и Одлука
- подношењем извештаја о раду Фонда у складу са
Законом
- обавештавањем путем средстава јавног информисања
, објављивањем билтена и др.
II ЗАДАЦИ ФОНДА
Члан 7.
Циљ оснивања Фонда је очување, унапређење,
подстицање и развој пољопривреде на територији града
Смедерева.
Члан 8.
Фонд обавља следеће послове и задатке:
- прати и анализира стање у области пољопривреде на
територији града Смедерева;
- предузима мере за унапређење, очување, подстицање
и развој пољопривреде на територији града Смедерева у
складу са Законом и Одлуком о оснивању;
- предузима мере за ревитализацију села;
- у складу са Законом, Одлуком и овим Правилником
стара се о обезбеђивању средстава потребних за рад и
усмеравању истих за унапређење развоја пољопривреде и
постојећих природних ресурса
- стара се о рационалном коришћењу средстава.
III СРЕДСТВА ФОНДА
Члан 9.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
- буџета Града у апсолутном износу за сваку годину,
који се утврђује Одлуком о буџету у оквиру одговарајућег
раздела, а највише до 2,5% од прихода буџета изузев
прихода од донација;
- других средстава буџета Града, по посебним одлукама
и према могућностима буџета у текућој години;
- донаторских средстава предузећа из области прераде
пољопривредних
производа,
промета,
индустрије,
енергетике, телекомуникације и друго, као и од банака и
осигуравајућих друштава;
- прилива од враћених кредитних средстава
- других извора у складу са законом
Члан 10.
Од укупно остварених средстава Фонда 1% се одваја за
обавезну резерву.
Намена средстава из става 1. овог члана, дефинише
се годишњим Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
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територији града Смедерева.
Средства Фонда воде се на посебном подрачуну
отвореном код Управе за трезор.
Средства Фонда из члана 9. алинеје 1. и 2. преносе се на
подрачун, по захтеву Фонда.
Члан 11.
Средства Фонда користе се за:
- унапређење и развој сточарске производње;
- унапређење и развој биљне производње;
- производњу воћно-лозног садног материјала;
- унапређење и развој повртарске производње;
- подстицање производње биолошки вредније хране;
- подстицање извозних програма пољопривредне
производње;
- ревитализацију села;
- изградњу система за одводњавање и наводњавање
пољопривредног земљишта;
- куповину земље и укрупњавање поседа
пољопривредних домаћинстава;
- друге намене од битног значаја за развој пољопривреде;
- финансирање накнада за рад заменика председника,
чланова Управног одбора и Надзорног одбора.
Члан 12.
Средства Фонда користе се за намене из члана 11.
овог Правилника у складу са годишњим Програмом
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територији града Смедерева.
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и износ средстава Фонда за коришћење истих;
- подноси Извештај о спровођењу мера пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији града
Смедерева градоначелнику града Смедерева полугодишње,
а Скупштини града Смедерева почетком текуће године
за претходну буџетску годину, који се након усвајања од
стране Скупштине града Смедерева подноси надлежном
Министарству до 31.марта текуће године за претходну
годину,
- предлаже Нацрт Правилника Фонда који доноси
Скупштина града Смедерева,
- обезбеђује извршење усвојеног годишњег Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територији града Смедерева,
- доноси Пословник о раду Управног одбора Фонда
- обавља и друге послове по налогу Оснивача.
Члан 16.
Председника Управног одбора Фонда именује
и разрешава Скупштина града Смедерева. Мандат
председника Управног одбора Фонда траје 4 године.
Председник Управног одбора заступа Фонд и потписује
уговоре, одлуке и финансијска документа у оквиру
реализације одлука Управног одбора.
Председник Управног одбора је лице запослено у
надлежном Одељењу Градске управе града Смедерева и ту
функцију обавља без накнаде.
2. Надзорни одбор

IV ОРГАНИ ФОНДА

Члан 17.

Члан 13.

Надзорни орган Фонда је Надзорни одбор.
Надзорни одбор чине председник и 2 члана, чији
мандат траје 4 године.
Председника и чланове Надзорног одбора Фонда
именује и разрешава Скупштина града Смедерева.

1. Управни одбор

Члан 18.

Члан 14.

Надзорни одбор Фонда :
- врши контролу над коришћењем средстава Фонда
- прегледа завршни рачун и извештаје о пословању и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима
- доноси Пословник о раду Надзорног одбора
- врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и
председника Управног одбора
- обавља и друге послове утврђене законом и овим
Правилником.

Органи Фонда су :
- Управни одбор,
- Надзорни одбор.

Управни одбор чине председник, заменик председника
и 5 чланова, чији мандат траје 4 године.
Изузетно, број чланова Управног одбора може бити
мањи односно већи од броја утврђеног у ставу 1. овог члана
уколико Оснивач оцени да за то постоје оправдани разлози.
Председника, заменика председника и чланове
Управног одбора Фонда именује и разрешава Скупштина
града Смедерева .
Члан 15.
Управни одбор Фонда:
- предлаже Нацрт годишњег Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Смедерева по претходно
прибављеној сагласности надлежног Министарства,
- предлаже и утврђује критеријуме за коришћење
средстава Фонда, уз сагласност градоначелника града
Смедерева и Скупштине града Смедерева;
- предлаже градоначелнику града Смедерева кориснике

Члан 19.
Управни и Надзорни одбор су за свој рад одговорни
градоначелнику града Смедерева и Скупштини града
Смедерева.
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА
Члан 20.
Стручне, финансијске и административно-техничке послове
за потребе Фонда вршиће надлежна одељења Градске управе.
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Члан 21.

За обављање послова везаних за спровођење конкурса
за доделу средстава , Фонд може одређене послове
поверити Банци или другој стручној организацији, о чему
одлуку доноси Управни одбор Фонда.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Измене и допуне овог Правилника врше се по
поступку по коме је донет.
Члан 23.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева, број 320-165/2009-03 од 12.10. 2009. године
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева.“
Број 320-62/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
134.
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(„Службени лист општине Смедерево“, број 8/2007) и који
је у том тренутку представљао плански основ за израду овог
ПДР. Након измене Закона о планирању и изградњи 2009.
године, донета је нова Одлука о изради Плана („Службени
лист града Смедеревa“, број 3/2011 књига II), усклађена
са законском процедуром, којом је раније важећа Одлука
стављена ван снаге.
Истовремено, са доношењем новог Закона извршено је и
усклађивање постојеће планске документације Смедерева и
донет Генерални урбанистички план Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 10/2012) и План генералне
регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013), у чијем обухвату се
налази и подручје ПДР „Гарави сокак“. У складу са тим,
доношењем Плана генералне регулације исти је постао
формални плански основ за израду предметног ПДР.
Планом генералне регулације је простор у обухвату
ПДР „Гарави сокак“ одређен као површина за коју је у
току израда и усвајање плана детаљне регулације, чиме
су створене претпоставке за наставак израде у складу са
донетом Одлуком и доношење Плана.
2. Циљ израде Плана
Циљ израде овог планског документа је планирање и
уређење објеката и површина којим се:
- усклађује и унапређује просторна организација,
- дефинише изградња објеката и површина јавне
намене,
- стварају планске претпоставке за нове урбане
вредности,
- чувa и унапређује градитељско наслеђе,
- унапређује ниво инфраструктурне опремљености у
подручју Плана.
3. Правни и плански основ за израду Плана

На основу члана 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 и 98/2013-одлука УС), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14.
став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је

Правни основ за израду Плана:
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'',
бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013 и 98/2013)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/2010,
69/2010 и 16/2011)
- Одлука оизради Плана детаљне регулације ''Гарави
Сокак'' у Смедереву, број350-85/2011-12 од 28.04.2011.
године (''Службени лист града Смедеревa'' бр. 03/2011
књига II).

ПЛAН

Плански основ за израду плана:
- План генералне регулације за градско подручје
Смедерева (''Сл. лист града Смедерева'', бр. 3/2013).

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГАРАВИ СОКАК'' У
СМЕДЕРЕВУ
I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. Уводне напомене
Обавеза израде Плана детаљне регулације „Гарави
сокак“ утврђена је Генералним планом „Смедерево 2020“
(„Службени лист општине Смедерево“, број 5/2006) –
у складу са којим је донета Одлука о његовој изради

4. Обухват плана са описом границе
Границу предметног Плана чини простор између
следећих улица:
- са севера Ул. Радосава Мирковића
- са истока део Ул. Димитрија Давидовића и ул. Јована
Крајишника
- са југа Ул. Моме Арделића
- са запада део Ул. Кнеза Михаила.
Површина обухваћена Планом износи око 7,00 ha.
Приказ границе Плана дат је на свим графичким прилозима.
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5. Извод из програма/концепта Плана
Постојеће стање
5.1. Локација и карактеристике
Подручје Плана обухвата два урбана блока и део је
шире зоне центра града. Окружење предметног простора
представља хетерогену морфолошку структуру у
наслеђеној урбаној матрици.
Грађевински фонд варира од наслеђених, махом
приземних објеката индивидуалне градње из прве
половине 20.века, скромног бонитета, у систему чврсте
ободне градње до савремених објеката с краја 20. и почетка
21. века.
Валоризацијом укупног простора и градитељског
наслеђа издвајају се две урбанистичко амбијенталне
целине:
-Улица Кнеза Михаила
-Улица Др Јована Цвијића
Блок између Ул. Др Јована Цвијића и Ул. Кнеза Михаила
је као сегмент градског језгра формиран половином 19.
Века, да би садашњу форму добио кроз неколико наредних
фаза у другој половини 19. века, почетком 20-ог и између
два светска рата.
Улични потез Ул. Кнеза Михаила карактеришу
споменичка
својства,
угрожена
преправкама
и
реконструкцијама.
Простор омеђен улицама Др Јована Цвијића, Моме
Арделића, Јована Крајишника и Димитрија Давидовића
је део зоне који карактерише конфликт нове архитектуре
и наслеђа. Поред парцијалних интервенција, обимнији
захвати у овом простору извршени су 80-тих година 20.
века на локацији старог млина, изградњом низа од 4 ламеле
са око 110 станова и у периоду 2004-2006-2009. на неколико
локација изградњом стамбено-пословних објеката, по
систему који се разликује од претходног (делови низа,
ивична изградња...).
Јужни и средишњи део карактерише постојање уских
парцела, ширине од 6,0 - 14,0 m, на којима су изграђене
ниске зграде по целој дубини.
5.2. Намена површина
Претежна намена предметног подручја је становање са
пословно-трговачким садржајима. Објекти вишепородичног
становања са пословним простором у приземљу заступљени
су у свим улицама.
5.2.1. Површине и објекти јавне намене
Површине јавне намене у оквиру предметног простора
сведене су пре свега на саобраћајне површине, односно
Ул. Кнеза Михаила, Ул. Моме Арделића, Ул. Др Јована
Цвијића, Ул. Р.Мирковића, Ул. Д. Давидовића и Ул. Ј.
Крајишника, као и постојеће површине јавне намене
на траси новопланиране приступне саобраћајнице дуж
петријевског колектора.
Од јавних објеката постоје Основна школа ''Др Јован
Цвијић'', Центар за социјални рад и Дечији вртић ''Бамби''.
5.3. Саобраћајни систем
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Улична мрежа
Уличну мрежу у односу на функционалне рангове и
физичке карактеристике, чине:
- Улица Кнеза Михаила - градска магистрала,
дефинисана за двосмерни саобраћај
- Улица Р. Мирковића - градска саобраћајница II реда,
дефинисана за једносмерни саобраћај
- Улица Др Јован Цвијић - градска саобраћајница II
реда, дефинисана за једносмерни саобраћај
- Улица Моме Арделића - градска саобраћајница II реда,
дефинисана за једносмерни и двосмерни саобраћај
- Део Улице Димитрија Давидовића - градска
магистрала, са две траке по смеру
- Улица Јована Крајишника – делом градска
саобраћајница II реда, а делом део примарне градске
саобраћајнице, у постојећем режиму је дефинисана за
двосмерни саобраћај.
Стационарни саобраћај
Паркирање возила у обухвату Плана одвија се
на организованим површинама у појасу регулације
саобраћајница (Р. Мирковића, Др Ј. Цвијића, део М.
Арделића, део Д. Давидовића), као и на неорганизиваним
и неуређеним површинама дворишта блокова стамбених
зграда.
Појава непрописног заустављања и паркирања на
осталим површинама присутна је и у овом простору и
утиче на смањену безбедност свих учесника у саобраћају,
заузимање површина за кретање пешака,отежано кретање
инвалидних и хендикепираних лица,отежанообављање
динамичког саобраћаја,отежан рад комуналних и
сервисних службиинарушавање изгледа појединих
градскихамбијенталних целина.
Изражен је дефицит у броју потребних паркинг места
у обухвату, као и утицај на суседне блокове.
5.4. Постојеће стање мреже инфраструктурних
система
У погледу инфраструктурних система, овај простор је
опремљен примарном мрежом комуналне инфраструктуре
(водовод, канализација, електро-мрежа, тт-мрежа),као и
гасоводном диструбутивном мрежом.
Низ објеката је прикључен на даљински систем грајања
преко котларница ''Дуд'' и ''Млин'', лоцираних у непосредној
близини третираног подручја (блок ''Млин'', објекат
''Велур'', школа, вртић и десетак станова иза вртића).
Поред постојања мреже инфраструктуре за
опслуживање објеката у подручју Плана, појединим
улицама и правцима реализовани су у претходном периоду
и примарни дистрибутивни градски водови за снабдевање
водом, гасом и евакуацију отпадних вода (транспортни
цевовод пијаће воде, петријевски атмосферски и фекални
колектор, дистрибутивна гасоводна мрежа).
5.5. Процена развојних могућности
На основу смерница за развој подручја дефинисаних
ГУП-ом Смедерева и Планом генералне регулације за
градско подручје Смедерева, анализе постојећег стања,
постојања општих и посебних интереса за улагање
у изградњу у овом простору, у циљу рационалнијег
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коришћења грађевинског земљишта и реализације
планираних намена, предлаже се решење чије су основне
одреднице и принципи:
1. изградња нових објеката уз задржавање заштићених,
2. утврђивање грађевинских линија у циљу очувања
саобраћајних коридора,
3.
дефинисање
одговарајућих
урбанистичких
параметара на грађевинском земљишту којима се омогућава
повећање капацитета изградње али и ограничења у
појединим сегментима,
4. обнова старе и изградња нове мреже инфраструктуре.
Анализа на нивоу обухвата Плана, примењујући нужна
ограничења у деловима појединих целина која се односе
на висине новопланираних објеката, даје следеће прогнозе,
са напоменом да су за постојеће стање узети подаци о
изграђеним објектима вишепородичног становања:
Нето површина земљишта за претежну изградњу 48.350m2
Површина под изграђеним објектима 
14.180m2
Бруто грађ. површина изграђених објеката
37.625m2
Бруто грађ. површина новопланираних објеката 74.500m2
Укупно на нивоу Плана 
112.125m2
Напомена: Ови подаци односе се само на капацитете
за изградњу стамбено пословних- зграда као претежног
облика градње и за који постоји најизраженији интерес.
Просторни и функционални квалитет ове локације
треба унапредити могућим променама у простору у смислу
финалног уређења постојећих изграђених површина
и решавањем укупног проблема инфраструктурне
опремљености на нивоу ширег центра града.
Предметни простор треба урбанистички планирати и
уредити према следећим захтевима:
1. Планом детаљне регулације створити услове за
завршетак процеса дефинисања површина и капацитета
објеката јавне намене у складу са могућностима и
потребама јавног сектора, као и решавање њиховог
имовинско-правног статуса.
2. Дефинисати програмско-просторну организацију
по зонама, основне намене и пратеће садржаје и њихово
повезивање са изграђеним структурама. Све заједно
треба да представља складну, рационалну просторнофункционалну целину, усклађену са објектима који са
становишта заштите непокретних културних добара имају
одговарајући степен заштите/третман.
3. Дефинисати капацитет и одвијање саобраћаја унутар
блокова.
4. Извршити обнову и изградњу инфраструктуре у
складу са новим потребама и капацитетима.
5. Постојеће зелене површине унапредити кроз
уређење, ревитализацију и реконструкцију.
II. ПЛАНСКА РЕШЕЊА
1. Уводни део
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Основне одреднице планског решења садржане су у
одредбама Генералног урбанистичког плана Смедерева,
Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева
и програма/концепта за израду овог Плана.
Планска решења на основу одредби ГУП-а Смедерева
и ПГР-а за градско подручје Смедерева детаљније
разрађује ову зону, претежно намењену за становање
великих густина, са објектима за јавне намене и могућим
комерцијалним садржајима, компатибилним становању и
потребама централне градске зоне.
Карактеристике планског решења су:
- синтеза услова, ограничења и могућности (капацитети)
у простору са потребама за реконструкцијом и изградњом
планираних објеката на грађевинском земљишту, са
једне стране и могућности (просторне и финансијске) за
изградњу објеката и површина од јавног значаја/потреба у
подручју Плана, са друге стране.
стварање
оптималног/одрживог
модела
за
регенерацију урбаног ткива на појединим локалитетима
оптерећеним великим трошковима уређења, али и
ограниченим могућностима због постојећих објеката у
непосредном окружењу.
- променљива регулација, проистекла из обавеза
поштовања утврђених вредности и захтева за заштиту
појединих објеката и амбијената са једне стране, и стварања
услова за могућу изградњу (нови профили улица, висине
наспрамних објеката) са друге стране.
- реални приступ за реализацију планских решења
објеката и површина јавне намене (улагање у реконструкцију
постојеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре).
- утврђивање мерила и поступака за спровођење Плана.
У области реконструкције и изградње нових објеката
саобраћајне и комуналне инфраструктуре издвајају се:
- реконструкција/модернизација саобраћајница (измена
појаса регулације и попречних профила) у складу са
програмима уређења и изградње града,
- коридори за интерни саобраћај и противпожарне
путеве,
- изградња појединих делова мреже водовода,
атмосферске и фекалне канализације у појединим улицама
(локалног и градског значаја), више трафостаница.
Планско решење, кроз спровођење, треба да омогући
функционалност и интеграцију нових садржаја који треба
да имају висок ниво у смислу искоришћености, уређености,
сигурности и естетског обликовања.
Намена површина, карактеристичне зоне и
потцелине, саобраћајно решење,елементи нивелације,
регулације и подаци о планираној инфраструктури у
граници Плана приказани су на одговарајућим графичким
прилозима.
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2. Правила уређења
2.1. Намена земљишта
Земљиште у Плану је намењено за становање великих
густина са површинама и објектима јавне намене,
проистекло из усвојеног планског опредељења у Плану
генералне регулације за градско подручје Смедерева.
Део земљишта унутар блокова намењен је обезбеђивању
приступа парцелама односно објектима, захтевима
инфраструктурног опремања/прикључења објеката, као и
обезбеђењу противпожарних путева, и није планирано за
земљиште у јавној својини.
Доминантан вид изградње јесте изградња стамбенопословних зграда.
Површине јавне намене у обухвату Плана односе се
на саобраћајне површине и земљиште на коме се налазе
Основна школа ''Др Јован Цвијић'', Дечији вртић ''Бамби'' и
Центар за социјални рад.
2.2.Концепција
уређења
и
типологија
карактеристичних зона и целина са претежном
наменом површина
Становање ће и у будуће задржати доминацију у
заступљености, како на нивоу градског подручја тако и
у обухвату овог Плана. Планска концепција развоја ове
функције односи се, у првом реду на:
• рационално коришћење земљишта, кроз унапређено
коришћење
постојећих
изграђених
структура,
заокруживање започетих целина са претежном стамбеном
изградњом,
• подизање општег нивоа урбанитета простора,
сагласно његовим капацитетима, кроз опремање и
функционално и просторно заокруживање (увођење
пратећих и комплементарних намена и сл.),
• санацију и унапређење постојећих структура са
нарушеним урбаним системом,
• унапређење идентитета и урбаних вредности
становања као дела централне градске зоне, кроз усмерен
процес урбане реконструкције, квалитетну физичку
структуру и унапређење обликовних вредности, очување и
унапређење јавних градских простора.
Јавне и централне функције и функције од
општег значаја.
У обухвату Плана се задржавају сви постојећи објекти
и површине јавне намене и омогућава њихово уређење и
унапређење у оквиру постојећих локалитета. За објекат
Дечијег вртића, који има релативно неповољни положај
у односу на коридор Ул. Р. Мирковића, али и неадекватне
услове за обављање делатности, предлаже се могућност
дислоцирња и обезбеђења капацитета на новој локацији,
уколико се искаже оправдан интерес.
2.2.1. Подела на зоне и целине
Подручје
Плана,
сходно
намени,
морфолошким,планским, историјско-амбијенталним и
обликовним карактеристикама градње подељено је на
блокове, односно урбанистичке зоне са следећим целинама
за која важе иста правила уређења и грађења:
Зона А – целине А.1 и А.2
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Зона Б – целине Б.1 и Б.2.
· Урбанистичка зона А – блок обухваћен улицама Р.
Мирковића, К. Михаила, М. Арделића и Др Ј. Цвијића
Целина A.1
Границу ове целине чини група парцела и објеката у
Ул. Кнеза Михаила и делу Ул. Радосава Мирковића,угао
са Ул. Др Ј. Цвијића, закључно са објектом на кат.парц.
бр. 2567. Главна карактеристика будуће изградње у овом
потезу са аспекта регулације јесте поклапање и задржавање
постојеће грађевинске и регулационе линије.
Спратност дела објекта према улицама Кнеза Михаила
и Р. Мирковића је П+1+Пк. Висина објеката према улици
дефинисана је висином венца објекта бр. 31 који има статус
заштићеног објекта, а у дворишним деловима парцела до
П+4, (могућност раста објекта по дубини парцеле).
Целина А.2
Простор је дефинисан између наставка правца Ул.
Петријевски поток (коридор колектора Петријевског
потока) и Ул. Др Јована Цвијића. Својим начином и
обимом реконструкције, естетским изгледом и висинском
регулацијом (са усклађивањем висина према постојећим
објектима), са наслеђеним принципом градње удвојених
објеката/ прекинути низ, треба да допринесе новом
амбијенталном изгледу Ул. Др Јована Цвијића, са
примереном висинском регулацијом и обликовањем.
Карактерише је повећана спратност у уличном делу
П+3+Пк, односно у залеђу П+4, генерално на нивоу целине.
· Урбанистичка зонаБ – блок обухваћен улицама Р.
Мирковића, Др Ј. Цвијића, М. Арделића, Ј. Крајишника и
Д. Давидовића.
Целина Б.1
Ову целину чине две групе постојећих вишепородичних
стамбених (Ул. Д. Давидовића) и вишепородичних
стамбено-пословних објеката (Ул. Др Ј. Цвијића),
слободностојећих или са ламелама у низу, спратности
од П+4 до П+7, са централним делом за будуће објекте,
максималне спратности П+5. Ове три групе објеката
пресеца нова интерна саобраћајница – противпожарни пут.
Расположиви простор за градњу дефинисан је положајем
суседних објеката и одређује се за слободностојећи објекат.
Планским решењем предвиђена је могућност дислокације
објекта Дечијег вртића. Реализација нових садржаја у овој
целини, приликом које ће се испитати могућности и услови
дислоцирања предметног објекта, односно могућа граница
нове градње, вршиће се у складу са правилима из овог Плана,
а на основу претходно урађеног урбанистичког пројекта.
Целина Б.2
Обухвата простор око комплекса школе, а дефинишу
га делови Ул. Д. Давидовића, Јована Крајишника, Моме
Арделића и Др Јована Цвијића. Овај простор карактерише
повлачење грађевинске линије у улицама М. Арделића
и Ј. Крајишника на 3,0 m од постојеће регулације, док
се у Ул. Др Ј. Цвијића планира повлачење приземних
етажа. Колски прилаз за улазе у подземне гараже у
зони укрштаја Ул. Јована Крајишника и Ул. Димитрија

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Давидовића планиран је из нове интерне саобраћајнице,
и њена изградња представља услов изградње објеката. За
изградњу објеката на парцелама које тангирају школско
двориште, због близине школског објекта, одређена је и
задња грађевинска линија. Висинска регулација објеката
на регулационој линији Ул. Др Ј. Цвијића се одређује на
П+3+Пе, док у дворишном делу износи максимум П+6, све
уу складу саграфичким прилогом број 5.- План саобраћаја,
регулације и нивелације.
При подели целокупног подручја Плана на зоне и
целинеуважаване су постојеће и планиране вредности
улице као основне урбанистичке категорије. Посебно се то
односи на Ул. Кнеза Михаила и Ул. Др. Јована Цвијића, како
у имплементацији услова и заштите појединих објеката
и амбијенталних вредности, тако и у креирању услова за
наставак реконструкције у новим околностима.
Заједничка карактеристика, претежна намена објеката,
за обе зоне је становање са пословањем у приземљима
објеката.
Приказ поделе простора на блокове/зоне и целине дат
је у графичком прилогу број 4.- План карактеристичних
зона и целина са смерницама за спровођење.
2.3. Планиране трасе, коридори и капацитети
техничке, комуналне и друге
инфраструктуре
2.3.1. Саобраћајни систем
Мрежа саобраћајница
Окосницу саобраћајног система у Плану чине
постојеће саобраћајнице: улице Кнеза Михаила, Радосава
Мирковића, Димитрија Давидовића, Јована Крајишника,
Моме Арделића и Др Јована Цвијића. У складу са одредбама
Плана генералне регулације и њиховим значајем у систему
градских саобраћајница, дати су нови могући елементи за
њихову модернизацију. Промена појаса регулације у неким
улицама омогућава реализацију другачијег и комфорнијег
попречног профила, усклађеног са потребама градње и
захтевима за побољшањем пешачког саобраћаја и потребом
за унапређење зеленила.
Будућа изградња на одређеним локацијама захтева
изградњу унутрашњих саобраћајница, у циљу минимизирања
негативног утицаја уливања унутарблоковског саобраћаја у
зони раскрснице Ул. Д. Давидовића и Јована Крајишника
(онемогућавање приступа парцелама из зоне раскрснице),
приступа противпожарних возила, улаза у подземне гараже
објеката и обезбеђење коридора за одржавање постојеће и
изградњу нове инфраструктуре.
Коридори и елементи траса саобраћајница дати су
графичком прилогу број 5.- План саобраћаја, регулације и
нивелације.
Стационарни саобраћај
У складу са саобраћајним решењем, планирано је да се
паркирање односно гаражирање путничких возила врши на
следеће начине:
- за нове објекте - у гаражама и на слободним
површинама у оквиру сопствене парцеле,
- за постојеће објекте - у профилу саобраћајница (где
је Планом предвиђено) и где је могуће у оквиру парцеле
(унутрашњост блока, дворишта).

Страна 99 – Број 4

2.3.2. Техничка и комунална инфраструктура
Изградња и реконструкција свих инфраструктурних
система (водоснабдевање, каналисање атмосферских и
фекалних вода, електроснабдевање, гасоводни и топловодни
систем, телекомуникације и кабловскои дистрибутивни
систем, као и објекти у склопу функционисања система)
реализоваће се у складу са важећим законским прописима,
правилницима и нормативима.
Ниво стандарда комуналне опремљености за планиране
објекте, примерен овој зони је прикључење на јавни пут /
улицу, водоводну, канализациону, електромрежу, тт- мрежу,
топловодну, гасоводну мрежу, кабловски дистрибутивни
систем и сл.
Трасе инфраструктурних мрежа проистекле су на
бази достављених података и услова надлежних јавних
предузећа и налазе се у расположивим и слободним
деловима коридора саобраћајница.
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким
могућностима мреже, на начин како је предвиђено Планом,
техничком документацијом и на основу прописа и услова
надлежних јавних предузећа.
Све мреже инфраструктуре плански се одређују у
подземним коридорима.
Трасе и капацитети инфраструктурне мреже дати су у
графичком прилогу број 6. - Ситуациони приказ техничке и
комуналне инфраструткуре.
Водоводна мрежа
· Изграђена је водоводна дистрибутивна линија у Ул. К.
Михаиловој од PЕ Ø160 NP 10, и то од Ул. Р. Мирковића до
Ул. Србине,паралелно постојећој линији VLØ 400
· Постојећу линију кроз изграђену Ул. Петријевски
поток, PЕ Ø160,продужити у истом пречнику и водити
дуж предвиђене унутарблоковскесаобраћајнице у наставку
правца Ул.Петријевски поток и делом Улице Р. Мирковића.
· Планирати нову линију PЕ Ø110 дуж интерне
саобраћајнице у североисточном делу комплекса ''Гарави
Сокак'' и повезати је са постојећом линијом PЕ Ø200 у Ул.
Д. Давидовића (обавеза инвеститора)
· Предвидети подземне и надземне хидранте са
повезивањем на постојеће и планиране водоводне линије
обухваћене Планом.
Атмосферска канализациона мрежа
· Нову линију у делу Ул.Р. Мирковића повезати са
линијом АБ 2000 на углу Ул. Р. Мирковића и Ул. Др Ј.
Цвијића. Ову линију предвидети као колектор за предвиђену
интерну линију дуж планиране интерне саобраћајнице за
прикупљење атмосферских вода са сливних површина за
североисточни потез између Ул. Д. Давидовића и Ул. Др Ј.
Цвијића.
· Планирати нову линију дуж планиране саобраћајнице
између Ул. Др Ј. Цвијића и Ј. Крајишника у југоисточном
делу Плана, за прикупљање вода са сливних површина
које се граниче са интерном саобраћајницом. Планирати
њено повезивање са АКØ250 у Ул. Др Ј. Цвијића (обавеза
инвеститора).
· Предвидети сливнике са сливним решеткама за
прикупљање атмосферских падавина са јавних површина.
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Фекална канализациона мрежа
· Нову фекалну канализациону линију FКФ800 дуж
наставка коридора Ул. Петријевски поток и дела Ул. Р.
Мирковића спојити са линијом која иде из Ул. Др Ј. Цвијића
FКØ800.
· У Ул. М. Арделића је неопходно продужити линију од
постојеће ОB 700/1000 до Ул. Кнеза Михаила, са цеви PVC
Ø 200.
· За објекте који гравитирају североисточном делу
комплекса ''Гарави Сокак'' планирати одговарајући интерну
линију и повезати је на постојеће линије у Ул. Др Ј.
Цвијића FКØ250 или у Ул. Р. Мирковића FКØ200 (обавеза
инвеститора).
· Сви планирани објекти могу се повезати са фекалним
канализацијом преко нових или постојећих канализационих
прикључака и линија.
Електроенергетска мрежа
Условима надлежног дистрибутивног предузећа
предложен је број нових трафостаница напонског нивоа
10/0,4 kV одговарајуће снаге на локацијама које су
функционално повезане мрежом водова са постојећим
трафостаницама. У складу са динамиком реконструкција
улица вршиће се и изградња нове јавне расвете. Изградња
кабловског вода напонског нивоа 10 kV и повезивање
са постројењем у ТС 110/10kV ''Смедерево 4'' лоциране
у Шалиначкој улици, а на основу услова надлежног
електродистрибутивног предузећа, вршиће се када се
укаже потреба за напајање објеката у обухвату Плана и
непосредног окружења.
Телекомуникациона мрежа
Обезбеђење довољног броја телефонских прикључака
за кориснике објеката у подручју Плана врши се планираном
реконструкцијом и изградњом ТК канализације. Комплекс
припада кабловском подручју N° 5 и 6 (као и ново кабловско
подручје N°18) АТЦ Смедерево.
Термоенергетика
За снабдевање будућих објеката у обухвату Плана
топлотном енергијом постоји једина могућност
прикључењем на изведену дистрибутивну гасоводну
мрежу ниског притиска. Гасоводна мрежа је изведена у
свим постојећим улицама у обухвату Плана. На неким
локацијама, као уштеда конвенционалних извора - допуна
количине потребне енергије, могуће је коришћење и
алтернативних (обновљивих) извора енергије.
Постојећи објекти, прикључени на јавни систем
топлификације задржавају постојећи начин грејања.
Перспективно се, у оквиру реализације концепта
снабдевања толотном енергијом града Смедерева, предвиђа
искључење постојећих котларница из система и повезивање
постојећег топловода на еколошки прихватљивији извор
(концепт изградње градске топлане).
Изградња објеката инфраструктуре у обухвату
Плана, који се планирају на јавним површинама,
реализују се на основу решења датих у Плану, а ван
њих на основу регулисаних имовинско-правних односа, у
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складу са Законом.
Сви водови инфраструктуре планирају се подземно у
постојећим и новим коридорима, у складу са правилима
полагања и условима јавних дистрибутивних предузећа.
Финансирање изградње, коришћење и одржавање
мреже инфраструктуре планиране у коридорима
интерних саобраћајница у обухвату Плана, на земљишту
које је у својини физичких и правних лица и није
планирано као јавна својина, обавеза је инвеститора.
2.4. Попис парцела и опис локација за површине и
објекте јавне намене
2.4.1. Објекти јавне намене
Основна школа" Др Јован Цвијић"
Налази се на кат. парц. бр. 2541, 2542, 2545 и део
2544 К.О. Смедерево у Ул. Др Јована Цвијића, изграђена
шесдесетих година, дограђивана два пута, са салом и новим
блоком учионица. Планирано је уклањање девастираних
и неусловних објеката и проширење дворишта на кат.
парц. бр. 2515 и 2516 за формирање слободних површина
намењених за потребе школе. Планирана је исправка
границе парцела у зони разграничења школског дворишта
са стамбеним комплексом ''Млин'', у циљу усаглашавања
катастарског и фактичког стања и формирања правилног
облика парцела.
Дечији вртић "Бамби"
Лоциран у Ул. Радосава Мирковића на кат. парц бр.
2559 и делу 2560. Неповољан положај у оквиру блока у
односу на постојећу регулацију улице и суседних објеката,
недостатак простора за обављање делатности сагласно
савременим захтевима, резултирао је предлогом за могућу
дислокацију, односно изградњу новог објекта на другој
локацији. У условима исказаног интереса за дислоцирање
овог објекта и регулисаних имовинско-правних односа
у складу са Законом, на постојећој локацији се Планом
предвиђа могућност изградње стамбеног, стамбенопословног или пословног објекта. До реализације овог
концепта, објекат задржава постојећу намену и делатност,
а у циљу усклађивања катастарског и фактичког стања,
предвиђа се исправка границе кат. парцела бр. 2559
(парцела Вртића) и 2560.
Центар за социјални рад
Налази се у Ул. Кнеза Михаила, изграђен 1979. године,
спратности С+П+1 (сутерен, приземље и спрат). Објекат
је површине 730 m² и налази се на кат. парц. бр. 2618
површине 14 ари. Задржава се на постојећој локацији, уз
могућност доградње у складу са потребама и на основу
правила из овог Плана.
2.4.2. Делови парцела предвиђени за проширење
постојећих саобраћајница
1. Ул. Кнеза Михаила: делови к.п. бр. 2612/1, 2613,
2615, 2618, 2620, 2591, 2590, 2580, 2576 и 2575.
2. Ул. Др Јована Цвијића: делови к.п. бр. 2561, 2543,
2545, 2542, 2514, 2513 ,2511 ,2510, 2509, 2497, 2494 , 2493,
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2564, 2563 и 2565
3. Ул. Моме Арделића: делови к.п. бр. 2612/1 ,2612/2
,2611, 2607, 2603, 2604, 2605, 2493,
2498, 2499, 2500, 2503, 2501 и 2502.
4. Ул. Радосава Мирковића: делови к.п. бр. 2561, 2559,
2560 и 2569.
5. део Ул. Димитрија Давидовића: делови к.п. бр. 2538,
2537, 2536, 2534, 2533, 2532, 2528 и
2531.
6. Ул. Јована Крајишника: делови к.п. бр. 2527, 2526,
2525, 2523, 2520, 2519, 2518, 2517, 2507,
2506, 2505, 2504, 2503 и 2502 све к.о. Смедерево
7. Делови к.п бр. 2599, 2600, 2601, 2607, 2610, 2611,
2615, 2616 и 2617 за потребе формирања коридора
планиране приступне саобраћајнице у наставку Ул.
Петријевски поток.
2.5. Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу површина и објеката јавне
намене, мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
2.5.1. Услови регулације
У графичком прилогу број 5. - План саобраћаја,
регулације и нивелације дати су подаци о положају
регулационих линија којима се дефинише раздвајање
површина јавне намене од површина грађевинског
земљишта. Планско решење у складу са условима наслеђа
и концептом градње у обухвату Плана, према улици
предвиђа поклапање регулационе и грађевинске линије на
непарној страни К. Михаилове и Улице Др Јована Цвијића,
док се у осталим улицама грађевинска линија приземља
помера за 1,00-3.00 m од регулационе, у зависности да
ли се ради о повлачењу приземља или целог објекта. У
интерним саобраћајницама су такође одређене регулационе
и грађевинске линије и оне се не поклапају (међусобно
растојање износи од 3,00-6,00 m).
2.5.2. Услови нивелације
Нивелационо решење саобраћајних површина уважава
и усклађује постојеће нивелете коловозних површина и
објеката. Планским решењем се не предвиђају промене,
осим у случајевима рехабилитације коловозних површина и
тротоара, где је нужно поштовање нивелета улазних делова
и платоа постојећих зграда. Најнижа кота на подручју
Плана је +77.26 mnm(Ул. Р. Мирковић) а највиша +88.20
mnm (укрштај Ул. Војводе Степе и Ул. Јована Крајишника).
Одвод површинских вода са тротоара врши се слободним
падом према улици, са најмањим падом од 1,5% а са
коловоза путем сливника у атмосферску канализацију.
Нивелација нових инфраструктурних мрежа се утврђује
на основу прописаних услова за поједине системе, водећи
рачуна о позицијама постојећих, као и њиховог међусобног
положаја. У графичком прилогу број5. – План саобраћаја,
регулације и нивелације дате су основне вредности и
подаци за нивелационо решење постојећих саобраћајница.
2.5.3. Услови парцелације,
исправке граница парцела

препарцелације

и

Постојеће катастарске парцеле су основ за образовање
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нових грађевинских парцела.
Формирање нових парцела за изградњу на грађевинском
земљиштувршиће се пројектима препарцелације и
парцелације, у складу са условима за формирање
грађевинских парцела, описаним у тачки 3. Правила
грађења за грађевинско земљиште.
Формирање
парцела
планираних
интерних
унутарблоковских саобраћајница вршиће се израдом
пројекта парцелације, односно препарцелације, на
основу коридора ових саобраћајница дефинисаних у
Плану и приказаних на графичком прилогу бр. 5 - План
саобраћајница, регулације и нивелације.
Израда пројеката исправке граница суседних парцела
предвиђена је:
- за делове кат. парцела бр. 2544 и 2545, односно
корекцију граница парцела између дворишта ОШ ''Др
Јован Цвијић'' и стамбеног комплекса ''Млин'', у циљу
усклађивања катастарског и фактичког стања и формирања
правилног облика парцела;
- за кат. парц. бр. 2559 (парцела објекта Дечијег вртића)
и 2560, у циљу усклађивања катастарског и фактичког
стања;
- у свим случајевима промене граница површина јавне
намене (односи се на одређивање нове регулационе линије
за проширење појаса регулације постојећих саобраћајница,
где је то Планом предвиђено),
За постављање / изградњу објеката инфраструктуре
(трафостанице, приступни чворови телекомуникационе
мреже и сл.) у обухват Плана се не предвиђа формирање
засебних парцела, већ се њихово постављање у начелу
омогућава на површинама јавне намене или површинама
парцела грађевинског земљишта, у складу са Законом. У
случају исказане потребе за формирањем засебних парцела
за овакве објкете, исте ће се формирати на основу пројекта
парцелације или препарцелације, у складу са Законом, и уз
регулисане имовинско-правне односе власника/управљача
инфраструктуре и сопственика парцела.
У графичком прилогу број 5. - План саобраћаја,
регулације и нивелације дати су елементи за одређивање
- промену границаповршина јавне намене (проширење
саобраћајница, школског дворишта), као и за формирање
интерних саобраћајница.
2.6. Правила за уређење и изградњу објеката и
површина јавне намене
У обухвату Плана се задржавају постојећи објекти
и површине јавне намене и омогућава њихово уређење и
унапређење у оквиру постојећих комплекса.
У складу са предложеним планским решењима,
овим Планом се даје могућност дислоцирања објекта
Дечијег вртића ''Бамби'', у циљу обезбеђења оптималног
коридора Ул. Р. Мирковића и обезбеђења оптималних
услова за обављање делатности ове предшколске
установе. Дислоцирање предметног објекта, односно
његова изградња на другој локацији, као и активирање
припадајућег земљишта за изградњу у складу са правилима
из овог Плана, реализоваће се на основу прописане законске
процедуре, у складу са исказаним интересима.
На основу анализе стања и потреба у сектору јавних
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услуга, овим Планом се не предвиђају нови објекти и
садржаји јавне намене. Исте је, међутим – у складу са
исказаним потребама у постпланском периоду – могуће
реализовати по утврђеној законској процедури, на основу
урбанистичких инструмената прописаних овим Планом
и Планом генералне регулације за градско подручје
Смедерева, и то у оквиру свих планираних урбанистичких
зона и целина у овом Плану.
2.6.1. Објекти јавне намене
Основна школа Др. Јован Цвијић: Процес изградње
неопходних садржаја довољних капацитета у оквиру
школезаокружен је извршеним радовима на доградњи
учионичког простора и изградњом спортске сале.
Достизање норматива у погледу оптималних површина
и садржаја, нарочито слободних површина намењених
за спортске активности и окупљање,могуће је постићи
проширењем комплекса школе - школског дворишта на кат.
парц. бр. 2515 и 2516.
Дечији вртић "Бамби": Функција предшколског
образовања се обавља у адаптираном објекту. Неповољан
положај у односу на постојећу регулацију Ул. Радосава
Мирковића и суседних објеката, недостатак простора за
обављање делатности на отвореном, сагласно савременим
захтевима и нормативима, резултирао је предлогом за
дислоцирање овог објекта, односно изградњу новог на
другој локацији. У случају изостанка ових активности,
односно до њихове реализације, вртић ће функционисати
на постојећој локацији, уз могуће унапређење услова
обављања делатности.
Центар за социјални рад: Као релативно нов објекат
(изграђен 1979. године), задржава се на постојећој локацији,
уз могућност доградње у складу са решењима из Плана.
Општа правила за уређење,
реконструкцију објеката јавне намене

изградњу

и

Планом се у оквиру постојећих комплекса јавне намене
предвиђа могућност адаптације реконструкције, доградње
или надоградње објеката.
Планом се не утврђују урбанистички показатељи за
парцеле објеката јавне намене – заузетост парцеле и индекс
изграђености парцеле.
Објекти јавне намене се у оквиру постојећих парцела
могу дограђивати или надограђивати до задовољења
општих услова изградње у овом Плану, који се односе
на минимална удаљења објеката од граница суседних
парцела, обезбеђења приступа (колског и пешачког) овим
парцелама, задовољења услова и норматива прописаних за
обављање појединих делатности и сл. У складу са овим,
општа правила за уређење, изградњу и реконструкцију
објеката јавне намене односе се на следеће:
- на постојећим објектима се може вршити пренамена
таванског простора у корисни простор у функцији објекта;
- на постојећим објектима се може вршити надоградња
још једне нове етаже, или формирање поткровне етаже, уз
обезбеђење статичке стабилности објекта;
- постојећи објекти се могу дограђивати у основи, уз
обезбеђење услова минималног одстојања од границе
суседне парцеле: 3,0 m уколико се на тој страни не
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предвиђају отвори радних просторија, односно 4,50
m уколико се на тој страни предвиђају отвори радних
просторија;
- доградњом објеката се морају испоштовати општи
услови регулације дефинисани у Плану, односно положај
планиране регулационе и грађевинске линије у блоку;
- на деловима објекта који су на постојећој удаљености
од границе суседне парцеле мањој од 2,5 m, реконструкција
се може вршити у постојећем габариту;
- приликом доградње објекта у основи морају се
испоштовати услови обезбеђења пешачког и колског
приступа на парцели.
Изградња нових објеката јавне намене у складу са
одредбама овог Плана (у постпланском периоду, на основу
исказаних захтева), реализоваће се директно на основу
овог Плана, при чему ће се примењивати правила уређења
и изградње прописана Планом генералне регулације за ову
врсту објеката.
2.6.2. Саобраћајна мрежа
Услови за изградњу и реконструкцију саобраћајне
мреже и површина
Постојеће
саобраћајнице
у
обухвату
Плана
задржавају трасе са неопходном корекцијом радијуса
у раскрсницама. Промена регулације је проистекла из
концепта реконструкције блока са доминацијом објеката
вишепородичног становања, тј. са планираним растом
висине објеката. Промена регулације дефинисана је
регулационим решењем у Плану и приказана на графичком
прилогу бр. 5 - План саобраћаја, регулације и нивелације.
Уређење саобраћајних површина, у зависности од њиховог
стања, спроводиће се поступцима за модернизацију,
подразумевајући и потпуну реконструкцију. Поступак
њихове реконструкције и изградње нових вредности у
подручју Плана, као саставног дела шире зоне центра града,
треба да афирмише примену стандарда у обликовању јавних
простора и њиховог садржаја (поплочавање, мобилијар,
расвета, зеленило, визуре...).
Улица Кнеза Михаила. Једна од најоптерећенијих
улица у граду. Извршена је реконструкција коловоза и
инфраструктуре са уређењем тротоара. Регулационим
решењем у овом Плану предвиђено је повлачење
грађевинске линије приземља објеката на непарној
страни улице, и то за 1,20 m, чиме се повећава ширина и
пропусност постојећег тротоара.
Улица Радосава Мирковића. Северна саобраћајница
у обухвату Плана, са укрштајем са Ул. Димитрија
Давидовића и Ул. Кнеза Михаила, регулационо хетерогена,
са садржајима јавног градског и такси превоза. У појасу
регулације постоји једнострано регулисано улично
паркирање (са парне стране улице) и вођење пешака
тротоарима у дисконтинуитету. Габарит коловоза се
задржава, са постојећим режимом одвијања саобраћаја једносмерни. Планским решењима у овом Плану предвиђа
се местимична незнатна корекција регулације улице,
са њене непарне стране, која је дефинисана положајем
регулационе линије датим у Плану и приказана у графичком
прилогу бр. 5 - План саобраћаја, регулације и нивелације.
Улица Димитрија Давидовића. У планском решењу
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предвиђено је померање аутобуског стајалишта на парној
страни улице ка укрштају са Ул. Радосава Мирковића. У
зони раскрснице са Ул. Јована Крајишника регулациона и
грађевинска линија се повлаче у односу на постојеће за 2,03,0 m, чиме се врши уклапање са појасом регулације парне
стране Ул. Јована Крајишника. Планирана регулациона
линија, као и положај аутобуског стајалишта, дефинисани су
регулационим решењем у Плану и приказани у графичком
прилогу бр. 5 - План саобраћаја, регулације и нивелације.
Улица Јована Крајишника. Ова саобраћајница
у постојећем режиму функционише као двосмерна.
Предвиђена је промена регулације парне стране
(регулациона и грађевинска линија), што омогућава
проширење тротоара и безбедније приступе парцелама
са ове улице. Ширина коловоза од 6,0 m се задржава, са
корекцијом радијуса укрштаја са Ул. М. Арделића. Ширина
тротоара је променљива – од 4,0-5,0 m.
Улица Моме Арделића. Јужна саобраћајница у
обухвату Плана, са укрштајем са Ул. Др Јована Цвијића и
Проте Матеје, као и Кнез Михаиловом, Улицом Петријевски
поток и Јована Крајишника, односно Косовском. Ширина
коловоза је 6,0 m, а обостраних тротоара 3,0-5,0 m.
Планирана је промена регулације непарне стране улице,
померањем регулационе линије за 1,0-3,0 m.
Улица Др Јована Цвијића.Положајно централна улица
у обухвату Плана. Задржава се постојећа регулација улице у
делу од комплекса ОШ ''Др Јован Цвијић'' до раскрснице са
Ул. Моме Арделића. У овом делу је предвиђено повлачење
грађевинске линије приземља будућих објеката за 1,5
m, док се грађевинска линија спратних етажа поклапа са
постојећом регулациојом, чиме се побољшавају услови за
одвијање пешачког саобраћаја на тротоару. Парну страну
улице карактерише задржавање регулационе и грађевинске
линије, које се поклапају.
Овим Планом дефинишу се општи урбанистички и
технички услови који се односе на планирање, пројектовање
и изградњу саобраћајница у обухвату Плана са аспекта
организације и безебедности саобраћаја. Ови услове се
односе, како на постојећу јавну саобраћајну мрежу, тако
и на планиране интерне колске саобраћајнице унутар
блокова, које нису предвиђене као површине јавне намене.
Услови се односе на следеће:
- постојеће јавне саобраћајнице у обухвату задржавају
постојећу ширину коловоза, од 6,0 (5,50) - 6,50 m;
- ширина тротоара у оквиру постојећих јавних
саобраћајница је променљива, до постојеће, односно
планиране нове регулације, дефинисане овим Планом;
- постојеће и планиране интерне колске саобраћајнице
унутар блокова имају ширину коловоза минимално 5,50
(5,0) m за двосмерни, односно 3,50 m за једносмерни
саобраћај;
- ширина тротоара уз ове саобраћајнице зависи од
ширине њихових коридора / парцела и износи 1,50 - 2,0 m;
- код јавне саобраћајне мреже предвиђа се корекција
радијуса кривина на минимално 7,0 m на местима укрштања
саобраћајница, где постојећи елементи не задовољавају
саобраћајно-техничке услове – угао улица Ј. Крајишника и
М. Арделића, угао улица М. Арделића и Др Ј. Цвијића;
- радијуси кривина на местима укључења постојећих
и планираних унутарблоковских саобраћајница на јавну
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саобраћајну мрежу предвиђају се такође на минимално 7,0 m;
- коловозна конструкција се дефинише према рангу
саобраћајнице, меродавном оптерећењу и структури
возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних
и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора;
- коловозни застор код јавних саобраћајница је
са завршним слојем од асфалта, а за приступне и
унутарблоковске саобраћајнице могуће је применити и
бетон, коцку, камени застор, одговарајуће еколошке засторе,
уз адекватно прилагођавање климатским условима;
- код планирања паркинг места и тротоара предвидети
укошене ивичњаке максималног нагиба 10% и минималне
ширине 1,20 m за силазак колица са тротоара на коловоз;
исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са
тротоара на коловоз или обрнуто;
- одводњавање коловозних и тротоарских површина
на јавним саобраћајницама у обухвату Плана решено је
у оквиру постојећих саобраћајно-техничких елемената –
подужних и попречних падова коловозних и тротоарских
површина, увођењем у канализациони систем; код
реконструкције, рехабилитације, појачаног одржавања
јавних саобраћајница такође је потребно формирати
одговарајуће подужне и попречне падове, уз увођење у
канализациони систем;
одводњавање
интерних
унутарблоковских
саобраћајница решавати гравитационим отицањем
површинских вода (подужним и попречним падом) у
канализациони систем;
- прилазе парцелама са коловоза саобраћајница градити
као асфалтиране, од бетона, бетонских плоча и сл.
Стационарни саобраћај
- Задржавају се постојеће формиране паркинг површине
у коридорима јавних саобраћајница (подужно паркирање у
Ул. Радосава Мирковића, делу Моме Арделића, односно
комбиновано паркирање подужно и под углом у Ул. Др
Јована Цвијића);
- У складу са карактеристикама саобраћајница и
дефинисањем режима саобраћаја, могуће је предвидети
формирање паркинг површина и у другим уличним
коридорима, изузев у улицама Кнеза Михаила и Димитрија
Давидовића у којима се, услед њиховог ранга и степена
саобраћајног оптерећења, не предвиђа могућност уличног
паркирања;
- Паркирање у уличним коридорима се може, у
зависности од ширине и карактеристика саобраћајница,
организовати у засебним саобраћајним тракама, на
тротоарским површинама или комбиновано;
- Димензије паркинг места код подужног паркирања су
5,50 х 2,20 m, а код паркирања под углом 5,30 (5,0) х 2,30 m;
- У оквиру јавних паркинг површина потребно
је предвидети 5 % паркинг места за возила особа са
инвцалидитетом;
- Паркинг површине ван коловоза могу бити са
асфалтним или бетонским застором, од префабрикованих
бетонских елемената, растер елемената и др., у складу са
микро-локацијским условима;
- Уколико постоје просторне могућности, пожељно
је у коридорима у којима се предвиђа улично паркирање
планирати уличне дрвореде, траке партерног и другог
зеленила или сл.;
- Стационарни саобраћај за постојеће вишепорпдичне
објекте изграђене у блоковском систему могуће је, у

Страна 104 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

складу са просторним могућностима, организовати у
унутарблоковском простору, дуж или око интерних колских
саобраћајница, а према општим условима који важе за
улично јавно паркирање;
- За постојеће вишепородичне објекте, грађене на
засебним грађевинским парцелама, као и за планиране
вишепородичне објекте, примењују се правила за
стационарни саобраћај дефинисана у правилима уређења
и грађења за посебне целине и зоне, изван јавних
саобраћајних и других површина.
2.6.3. Јавна техничка и комунална инфраструктурна
мрежа
а) Општи услови изградње инфраструктурне мреже
и објеката
Изградња и реконструкција јавне техничке и комуналне
инфраструктуре – система водоснабдевања, каналисања
отпадних вода, електроснабдевања, топловодне, гасоводне,
телекомуникационе мреже и кабловског дистрибутивног
система, као и објеката у склопу функционисања систма –
реализује се на основу пројектне документације, у складу
са условима утврђеним у овом Плану, уз поштовање
важећих законских прописа, правилника и норматива који
важе за поједине системе.
Инфраструктурна мрежа у обухвату Плана се планира
као подземна, уз обезбеђење коридора у регулацијама
саобраћајница и других површина јавне намене. Ово
подразумева да се и код реконструкције постојеће надземне
и подземне мреже предвиди њихово каблирање, уз
обезбеђење одговарајућих прикључака на исту.
б) Општа правила регулације инфраструктурне
мреже
Трасе и објекти јавне инфраструктурне мреже
постављају се по правилу у коридоре површина јавне
намене (саобраћајнице и друге површине јавне намене),
а изузетно, могу се постављати и на другом земљишту,
уз обезбеђење Законом прописаних услова у погледу
регулисања коришћења земљишта.
У циљу обезбеђења коридора за различите
инфраструктурне системе у појасу регулације, потребно је у
начелу синхронизовати њихову изградњу на бази синтезних
пројеката инфраструктуре (приликом реконструкције или
изградње саобраћајница и других површина јавне намене),
односно усаглашених пројеката појединих система.
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близини топловодне мреже издаје надлежно предузеће –
управљач система.
Гасоводна мрежа:
Прикључна разводна
гасоводна мрежа (6-12 b) - 3 m обострано од ивице
гасоводне цеви
Дистрибутивна
гасоводна мрежа (4 b) - 1 m обострано од ивице
гасоводне цеви
МРС - 15 m у радијусу
На правцима гасоводне мреже у прописаним
заштитним зонама забрањена је изградња објеката
високоградње. Изградња у непосредној близини гасоводне
мреже и објеката условљена је Правилником о условима
и техничким нормативима за пројектовање и изградњу
градског гасовода, а за добијање сагласности за градњу
објеката у близини гасоводних мрежа и објеката потребно је
испоштовати стандарде надлежног предузећа – управљача
система.
Телекомуникациона мрежа и објекти:
Утврђена зона заштите према прописима износи:
Оптички кабл - 1mобострано од хоризонталне
пројекције кабла (ужи појас заштите)
- 4m (шири појас заштите)
Приступни чвор - нема заштитне зоне
У ужем појасу заштите није дозвољена изградња.
Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим
инфраструктурним системима, условљено је прописима
и условима надлежног управљача телекомуникационе
инфраструктуре.
Вододводна мрежа:
Главни цевовод - 2,5 m обострано
У заштитној зони је забрањена изградња објеката,
изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће – управљач система.
Канализациона мрежа:
Канализациона мрежа и колектор - 1,5 m обострано
У заштитној зони је забрањена изградња објеката,
изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од
90°. Услове за изградњу објеката у непосредној близини
цевовода издаје надлежно предузеће – управљач система.

в) Посебни услови и ограничења – заштита
инфраструктурних коридора

г) Правила за изградњу инфраструктурне мреже и
објеката

У складу са специфичностима изградње и експлоатације,
законским прописима и правилницима који третирају
одређене инфраструктурне система, успоставља се режим
заштите, односно услови изградње у прописаним заштитним
зонама и појасима појединих инфраструктурних система.

Правила за изградњу електроенергетске мреже
- Сви водови (далеководна и нисконапонска мрежа)
морају бити кабловски, подземни. Подземни водови се
полажу у тротоару на дубини од 1,0m, на растојању 0,5m
од регулационе линије, у зеленој површини на дубини од
0,8m, или у профилу саобраћајнице на дубини од 1,0m;
- Подземни водови који се не полажу у регулационом
појасу саобраћајнице, полажу се на најмањој удаљености
0,5m од подземних делова објекта, на дубини од 0,8-1,0m;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација
морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;

Топловодна мрежа:
Заштитне цеви у које се постављају
топловодне инсталације -1 m обострано од ивице цеви
У заштитној зони је забрањена изградња објеката
високоградње. Услове за изградњу објеката у непосредној
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- У истом рову никада не полагати електроенергетске
водове и топловоде или пароводе;
- Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри,
постављају се уз регулациону линију или 30cm од
ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад
других подземних инсталација и средином тротоара;
- За осветљење фасада, групација зеленила, паноа
и сл., користити рефлекторе монтиране на стубовима и
постољима, на фасадама, уређеним зеленим и поплочаним
површинама, и сл.;
- Трафостанице градити као МБТС или зидане у
ужојзони корисника, на прописним растојањима од
постојећих и планираних објеката, а због недостатка
простора трафостанице могу бити смештене у посебне
просторије унутар објекта;
- Растојање трафостанице од стамбеног објекта:
минимално 3,0m;
- Трафостанице морају имати приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном
возилу.
- Новопланирану 10kV мрежу градити подземно у
кабловској канализацији;
- Нисконапонску мрежу изводити подземно у
тротоарима, а ако се изводи ваздушно(као привремено
решење) на бетонском стубовима и са самоносећим
кабловским снопом (СКС).
Правила за изградњу термоенергетске мреже
- Топловодне инсталације се полажу на дубини од 0,801,0m, на растојању 1,0m од регулационе линије;
- У истом рову се не полагажу електроенергетски
водови и топловоди или пароводи;
- Гасоводна мрежа се полаже подземно, изван
конструкције саобраћајнице;
- Код паралелног вођења са другим подземним
инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално
0,40m, а код укршатања 0,20m; уколико није могуће
постићи ова растојања дозвољено је и мање, уз уградњу
обавезне заштитне опреме;
- Дубина укопавања гасовода, зависно од теренских
услова, дефинисана је минималним надслојем земље изнад
горње ивице цеви. У габариту саобраћајнице износи 1,30m
изнад горње ивице заштитне цеви, а на осталим теренима
уобичајено око 0,80m;
- Минимална дубина гасовода при укрштању са
саобраћајницама износи 1,0m;
- Гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d = пречник
гасовода).
Правила за изградњу телекомуникационе мреже
- Трасе постојећих оптичких и мрежних каблова
задржавају се ако су у појасу тротоара или у зеленој траци
улице и ако не угрожавају локацију других планираних
објеката;
- За полагање каблова потребно је обезбедити простор у
тротоарима улица, на дубини од 1,0m и на удаљености 0,5m
од регулационе линије;
- Мрежу полагати у супротној страни улице од
планиране или изведене електромреже, где је то могуће;
- Минимална удаљеност тт-кабла и енергетског кабла
напона до 10kV износи 0,5m, а напона преко 10kV 1,0m; ако
ови услови не могу да буду испоштовани, треба применити
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заштитне мере (постављање електро-каблова у гвоздене
цеви, тт-каблова у ПВЦ или ПЕ цеви и предвидети уземљење
елекро-каблова напона преко 250V, са уземљивачима на
минималном растојању 2,0m од тт-кабла;
- Укрштање са електро-кабловима се изводи по правилу
под углом од 90º, али не сме бити мање од 45º; Вертикално
растојање при укрштању не може бити мање од 0,3m за
електро-каблове напона до 250V, односно 0,5m за напоне
преко 250V;
- Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања, или посебни услови заштите, прописани од
стране управљача тт-мреже;
- Растојање каблова од подземних делова објеката:
минимално 0,5m;
- Базне радио-станице се могу постављати на јавним
слободним површинама или на одговарајућем објекту;
- Јавне телефонске говорнице могу се постављати на
местима где постоји могућност полагања прикључног
кабла и где је фреквентност људи велика: на прилазима и у
јавним објектима, тротоарима улица, зеленим површинама
и другим просторима где њихове локације не ометају
пешачки и други саобаћај, не затварају улазе, прилазе и
слично.
Правила за изградњу водоводне мреже
- Трасу водоводне мреже полагати у појасу регулације
улице;
- Трасу полагати са једне стране улице или обострано
зависно од ширине уличног фронта;
- Улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1,0m од
његове ивице;
- Дубина укопавања: минимална 1,0 - 1,2m;
- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације
се постављају тако да водоводна мрежа задовољи
прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других
инсталација је 1,0 m, изузетак се врши у зонама где није
могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати
стабилност осталих објеката (мин.0,5 m);
- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод
објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља
објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност
објеката;
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи
1,0 m мерено од горње ивице цеви, а на месту прикључка
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода;
- Водоводне инсталације се постављају изнад
инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2ДН;
- На проласку цевовода испод улице предвидети
заштитне цеви на дужини већој од ширине улице за мин.
1,0 m са сваке стране;
- На траси предвидети постављање довољног броја
надземних противпожарних хидраната;
- Приликом реализације водовода треба се придржавати
техничких прописа за пројектовање, извођење, и одржавање
мреже.
Правила за изградњу канализационе мреже
- Трасу канализације полагати у појасу регулације
улице;
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- Положај планиране канализационе мреже је у појасу
регулације саобраћајница, односно око осовине пута;
- Дубина укопавања: минимално 1,0m;
- Трасе ровова за полагање цевовода канализације се
постављају тако да се задовоље прописана одстојања у
односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално растојање од других инсталација је 1,0 m,
изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење
услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих
објеката;
- Минимално одстојање канализације од темеља
објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава стабилност
објеката;
- Минимална дубина изнад канализационих цеви
износи 1,5 m мерено од горње ивице цеви, а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину
прикључка свести на дубину постојећег вода канализације;
- На проласку цевовода испод улице предвидети
заштитне цеви на дужини већој од ширине улице за мин.1,0
m са сваке стране;
- На траси предвидети изградњу довољног броја
ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160200ДН, макс. 45,0 m;
- Приликом реализације канализације треба се
придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење
и одржавање мреже.
2.6.4. Јавне зелене површине
Постојеће зеленило је заступљено у оквиру
индивидуалних парцела, затим као формиран дрворед
дуж дела тротоара до школе у Ул. Др. Јована Цвијића и
око стамбених зграда на углу Ул. Радосава Мирковића и
Димитрија Давидовић.
Изградња и уређење јавних зелених површина
реализује се на основу пројеката уређења, у складу са
правилима утврђеним у овом Плану. Пројекти се израђују
на ажурним геодетским подлогама, са уцртаном постојећом
вегетацијом и инфраструктуром.
Зелене површине у оквиру појединачних комплекса,
односно парцела, без обзира на намену, уређују се
интегрално са тим комплексима.
а) Општа правила за уређење јавних зелених
површина
Партерна решења зелених површина је потребно
ускладити са наменом и функцијом зелене површине,
конфигурацијом терена и осталим локацијским условима.
Положај дрворедаје неопходно усагласити са
трасама подземних инсталација – испоштовати потребна
минимална одстојања:
- од водовода 1,5m,
- од канализације 2,5m,
- од топловода 3,0m,
- од електроинсталација 2,0m,
- од тт-инсталација 1,5m,
- односно у складу са важећим техничким прописима.
Избор врста за озелењавање се усаглашава са наменом
и функцијом зелене површине, као и са условима средине.
Избор врста за дрвореде се усаглашава са ширином улице,
уз утврђивање адекватних растојања између садница – у
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зависности од врсте и прилаза објектима. За дрворедне
саднице обезбедити отворе за садњу минималног пречника
1,2m и минималног растојања од објекта 3,0m.
Однос површина – поплочања, травњака и високог
растиња се усклађује са наменом зелене површине.
У оквиру јавних зелених површина могу се постављати
елементи урбаног мобилијара,телефонске говорнице,
јарболи, билборди.
б) Посебни услови за уређење зелених површина
Код обнове постојећих и подизања нових дрвореда и
уличног зеленила важе следећи услови:
- постојеће дрвореде обнављати врстом дрвећа која
доминира у дрвореду уколико се показала адекватном у
датим условима,
- садњу вршити школованим садницама (висина
саднице 3,5 m, стабло чисто од грана до висине минимално
2,5 m и прсног пречника минимум 10 cm).
- минимална ширина појаса уличног зеленила, уколико
се он формира: 1,0 m
- удаљеност дрвећа од коловоза:0,70 - 1,0 m,
- избор врста прилагодити висини зграда и карактеру
саобраћајнице,
- најмање растојање између садница прилагодити
врсти дрвећа у дрвореду, станишним условима, као и
саобраћајним условима (тротоари, улично паркирање –
врста и тип паркирања и сл. – што се дефинише пројектном
документацијом).
Како су ограничене просторне могућности за
формирање дрвореда у профилу постојећих улица, концепт
уређења зелених површина у Плану заснива се на уређењу
и озелењавању дворишта школе, вртића и осталих објеката.
На тротоарима који су оптерећени постојећом подземном
инфраструктуром озелењавање вршити одговарајућим
садницама у посудама одговарајућих димензија и дизајна.
2.7. Мере заштите непокретних културних добара
2.7.1. Попис објеката који уживају статус заштите
непокретних културних добара
Решењем Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево бр. 155/1-2014 од 12.05.2014.године
за обухват Плана, са становишта заштите непокретних
културних добара поред очувања наслеђене урбане
матрице, чувања одређених регулационих и грађевинских
линија, очувања ивичне блоковске изградње, утврђују се
услови за следеће објекте:
Објекти са заштитом – чувањем у изворном облику:
1. Објекти у Ул. Кнеза Михаила бр.31
2. Објекат са споменичким својствима у Ул . Др. Јована
Цвијића бр. 4-6
Могуће инкорпорирање у нову градњу:
1. Објекти у Ул. Кнеза Михаила бр. 19, 21 и 23
2. Објекат у Ул. Радосава Мирковића бр. 4
3. Објекти у Ул. Др Јована Цвијића бр. 16-18 и 26-28.
Објекти са мерама чувања кроз документацију:
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1. Објекти у Ул. Кнеза Михаила бр. 33,35-37, 47, 49 и 51
2. Објекат у Ул. Др Јована Цвијића бр. 17, 33
3. Објекат у Ул. Моме Арделића бр. 1
4. Објекти у Ул. Димитрија Давидовић бр. 12,14 и 16
Саставни део Решења чини и одговарајући графички
прилог Завода.
У поступку припремних/претходнох радоваза изградњу
објеката у обухвату Плана, за наведене објекте је потребно
исходовање посебног акта о условима чувања, коришћења
и одржавања Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево.
2.7.2. Опште мере заштите непокретних културних
добара
Деловање на заштити НКД
Начини и инструменти спровођења одређених мера за
очување културне баштине и заустављање даље деградације
постојећих простора и физичке структуре дефинисани су
по нивоима интервенција и правилима заштите споменичке
баштине, према секторима који су у целини и појединачно
евидентирани као одређен систем деловања (независно од
одређене споменичке целине, јер се у једној целини може
препознати и више начина деловања).
Унутар зона деловања утврђена су правила за очување
целине или деловања у целини, али и појединих вреднованих
објеката наслеђа и места од значаја. На таквим објектима
деловање је усклађено са њиховим карактеристикама и
општим правилима за зону у којој се налазе. Овај принцип
се односи и на поштовање историјских путних праваца и
карактеристичних урбаних форми.
Урбана реконструкција
Односи се на делове просторних целина са
споменичким својствима који су угрожени преправкама
и реконструкцијама и представаљају делове конфликтних
зона у споменичким зонама.
Урбана реконструкција је неопходна због постојања
наслеђене структуре коју треба очувати, али и због
могућности значајног обима реконструкције у циљу
постизања обликовног и функционалног склада. Урбана
реконструкција се односи на део зоне са споменичким
својствима Доња варош - источно од Кнез Михаилове улице
према Ул. Др Јована Цвијића, до Ул. Радосава Мирковића.
Општа урбана обнова
Ове мере је неопходно спровести у конфликтним
зонама - деловима који су најугроженији не само у смислу
заштите споменичког градитељства, већ и са становишта
свих урбанистичких и социјалних аспеката. Општа урбана
обнова се односи на део конфликтне зоне, сектор Ул. Др
Јована Цвијића.
2.8. Општи и посебни услови и мере заштите живота
и здравља људи и заштите од
пожара, елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и ратних дејстава
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Опште мере заштите живота и здравља људи, заштите
од елементарних непогода, као и организација простора
од интереса за одбрану и заштиту од ратних дејстава и
цивилну заштиту, уграђене су у планска решења и у начелу
дефинисане правилима уређења и грађења.
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја од елементарних непогода на простору
обухваћеном Планом, потребно је приликом пројектовања и
изградње узети у обзир меродавне параметре који се односе
на заштиту од елементарних непогода (врста и количина
атмосферских падавина, дебљина снежног покривача,
јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и
сл.), у складу са законском регулативом.
2.8.1. Мере сеизмичке заштите
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
подручје града Смедерева спада у зону средње сеизмичке
угрожености, са потресимамаксималног интензитета
7°МSC, изузетно 8°МSC (I=7,17-7,83; коефицијен
сеизмичности Кс= 0,03-0,04).
Основна мера заштите од земљотреса представља
примену принципа асеизмичког пројектовања објеката,
односно примену сигурносних стандарда и техничких
прописа о градњи у сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист
СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче
на смањење повредивости територије, уграђене су у планска
решења -изграђеност, густина насељености, спратност и
висина објекта, међусобно удаљена, мрежа саобраћајница
и неизграђених површина и др. Овим се обезбеђује
одговарајући степен заштите људи и грађевинских објеката
односно контунуитет у функционисању објеката од
виталног значаја у периоду након земљотреса.
2.8.2. Мере заштите од пожара
У планска решења, односно прописана правила уређења
и грађења у обухвату Плана уграђене су превентивне мере
заштите од пожара, и то у смислу:
- обезбеђења оптималне удаљености стамбених објеката
и површина јавне намене од објеката и зона са повећаним
степеном угрожености од пожара;
- прописивања обавезе изградње спољашње и
унутрашње хидрантске мреже у објектима, у складу са
прописима, посебно за јавне и објекте велике спратности;
- капацитета планиране водоводне мреже који
обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара;
- планиране мреже саобрађајница, приступних путева
и пролаза за ватрогасна возила у прописаним појасима
регулације;
- правилима грађења за објекте у грађевинским зонама
и целинама, којима је утврђена је обавеза обезбеђивања
приступа ватрогасним возилима.
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње
спроводе се применом одредби Закона о заштити од пожара
(''Сл. гласник СРС'', бр. 37/88 и''Сл. гласник РС'', бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/2005), Закона о ванредним ситуацијама
(''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и
Правилника о техничким нормативима за хидрантску
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мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр. 30/91).
Превентивне мере у објектима високоградње
Објекат високоградње у зависности од врсте и намене
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на
начин којим се обезбеђују услови за сигурну евакуацију
људи.
За финалну обраду хоризонталних и вертикалних
површина излаза и излазних путева у објектима
високоградње потребно је уградити материјале пожарних
карактеристика у складу са стандардима.
Све уграђене инсталације у објектима морају се
одржавати у исправном стању и периодично контролисати,
у складу са техничким прописима и стандардима на које се
ти прописи позивају.
Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за
гашење пожара
При пројектовању и изградњи високих стамбених
објеката и објеката јавне намене обавезно је уградити
уређаје који омогућавају благовремено откривање и
јављање пожара.
Мере заштите од пожара на путевима, пролазима,
платоима и сличним прилазима објектима
На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима
објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила
или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није
дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.
2.8.3. Мере заштите у ванредним ситуацијама
Услови и мере заштите од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава уређени
су одредбама Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012).
У планска решења, односно прописана правила уређења
и грађења у обухвату Плана, уграђене су превентивне мере
заштите које се предвиђају планом заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама (као обавезном документу у складу
са Законом о ванредним ситуацијама), и то у смислу:
- дефинисања урбанистичких зона и целина у обухвату,
са претежним наменама у којима је могуће иденификовати
критична места и просторе са гледишта угрожености од
елементарних непогода и других несрећа,
- дефинисања правила уређења и грађења у грађевинским
зонама, са оптималним степеном заузетости простора
и међусобних удаљења објеката, којима се обезбеђује
превентивно деловање у ванредним ситуацијама (спречавање
ширења утицаја, могућност интервенција и др.);
- карактеристика и капацитета постојеће и планиране
саобраћајне мреже;
- капацитета планиране инфрасрукутре;
- дефинисања услова изградње обеката у грађевинским
зонама и целинама, којима се омогућава изградња
подземних етажа и њиховог коришћења за склањање у
случају елементарних непогода, удеса, ратних дејстава;
- дефинисања других мера од значаја за заштиту у
ванредним ситуацијама.
Склањање и урбанистичке мере заштите
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За склањање људи, материјалних и културнх добара
Законом је предвиђено:
- планирање и коришћење постојећих склоништа и
других заштитних објеката,
- прилагођавање нових и постојећих комуналних и
подземних објеката погодних за заштиту и склањање,
- одржавање и коришћење ових објеката за заштиту
људи од природних и других несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске и
друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама,
прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Приликом изградње нових комуналних и других
објеката, неопходно је њихово прилагођавање за склањање
људи, у складу са посебним пропписом.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима,
над подрумским просторијама треба предвидети изградњу
ојачане плоче која може да издржи урушавање објекта.
Постојећа јавна и блоковска склоништа могу се
користити за мирнодопске потребе, с тим да се не могу
вршити адаптације или реконструкције које утичу или
би могле да утичу на исправност сколништа. Склоништа
се не могу користити у сврхе које би погоршале њихове
хигијенске и техничке услове.
2.9. Заштита животне средине
2.9.1. Процена утицаја на животну средину
Еколошка процена Плана детаљне регулације ''Гарави
сокак'' обухватила је вредновање са аспекта:
- сагледавања утицаја постојећег стања на животну
средину
- могућих и очекиваних негативних и позитивних
ефеката планских решења на животну средину;
- примењених мера превенције на планском нивоу
(дефинисање намена, организације, инфраструктурног
опремања и др.) за спречавање и минимизирање
потенцијално штетних утицаја на квалитет животне
средине;
- имплементираних мера за отклањање могућих
последица у простору.
Процена утицаја планираних активности вршена је са
аспекта могућих утицаја:
- у оквиру границе Плана
- утицај на непосредно и шире окружење.
Основни еколошки проблеми у подручју обухвата
Плана у највећој мери су последица просторног положаја
целине (близина најужег централног градског подручја),
утицаја одвијања саобраћаја (интензивни саобраћајни
градски правци у окружењу, постојећа решења паркирања),
постојања тачкастих извора загађења у обухвату и
непосредном окружењу (котларнице на мазут), изграђених
структура у обухвату и окружењу.
Планским решењима се не елиминишу сви утицаји и
еколошки проблеми у обухвату (нпр. интензитет саобраћаја
у окружењу, котларнице – чије је постојање и утицај изван
ингеренција решења овог Плана), неки од њих се у одређеној
мери увећавају (број становника, и тиме број возила
корисника/становника и потребе за паркинг-површинама),
али се плански дефинишу мере за ублажавање негативних
и повећање позитивних ефеката (начин грејања планираних
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објеката, регулисање паркирања за нове садржаје, услови
озелењавања и уређења слободних површина и сл.).
Стратешком проценом утицаја утврђено је да већина
планских решења доноси побољшање карактеристика свих
праћених индикатора у односу на постојеће стање животне
средине.
2.9.2. Мере заштите животне средине
На основу анализираних утицаја планских решења на
животну средину, а сагласно начелима и критеријумима за
одрживо уређење и коришћење простора у обухвату Плана и
његову интеграцију у ширу просторну целину, Стратешком
проценом је предложен систем мера превенције,
спречавања, минимизирања и отклањања потенцијално
штетних утицаја планских поставки и решења на животну
средину, са мерама увећања позитивних ефеката, заштите и
мониторинга животне средине.
Ове мере, заједно са смерницама за ниже хијерархијске
нивое и програмом праћења стања животне средине,
представљају оквир за успостављање контролисаног
управљања простором са аспекта одрживог развоја,
поштовања еколошких капацитета подручја и заштите
животне средине.
У циљу успостављања ефикасног система управљања
променама у простору, предложене мере су формулисане
на два нивоа:
• као опште мере које се односе на целокупни
развој простора и обавезују све нивое субјеката развоја
(доносиоци одлука, носиоци планирања и реализације,
носиоци активности, субјекти праћења и др.),
• као посебне мере – сет специфичних мера, везаних
за основне индикаторе животне средине, на основу којих
је могуће успостављање адекватног система мониторинга
и управљања променама и одговарајућег система
надлежности.
Опште мере
Опште мере за спречавање и ограничавање негативних
утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну
средину обухватају најшири оквир деловања у реализацији
и спровођењу планских решења, у циљу одрживог уређења
и коришћења простора и његове интеграције у окружење, и
односе се на следеће:
1. Поштовање пропозиција и прописаних правила
уређења и грађења у Плану,
2. Поштовање и имплементација услова и мера
надлежних предузећа, организација и институција
приликом реализације садржаја,
3. Комунално и инфраструктурно опремање простора у
складу са Планом,
4. Спровођење планских решења у погледу концепта
грејања – систем гасификације широке потрошње,
5. Реализација свих мера заштите у погледу заштитите
ваздуха и земљишта и заштите животне средине,
прописаних од стране надлежних институција,
6. Унапређење система одлагања комуналног отпада
и управљања грађевинским отпадом који настаје у фази
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реализације садржаја у обухвату Плана,
7. Успостављање јединственог и перманентног
мониторинга квалитета животне средине за шире подручје
центра града, а тиме и плански обухват.
Посебне мере
У складу са процењеним могућим утицајима Плана
детаљне регулације на животну средину и вреднованим
чиниоцима животне средине према утицају планских
решења – у опису мера предвиђених за спречавање и
ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних
ефеката Плана на животну средину прописује се и оквир
/ сет предложених појединачних мера за анализиране
чиниоце животне средине, које се огледају у следећем:
Обавезне мере заштите ваздуха:
1. Спровођење заштите ваздуха од загађивања као
интегралног дела мониторинга квалитета ваздуха за
подручје града;
2. Спровођење планских решења у погледу
имплементације система гасификације и стимулисање
постојећих потрошача топлотне енергије за коришћење
овог енергента;
3. Предвиђање ефикаснијих система пречишћавања
ваздуха за садржаје који представљају изворе аерозагађења
– постојеће котларнице;
4. Обавезне мере биолошке заштите ваздуха
(озелењавање, пејсажно уређење) при изградњи и уређењу
површина јавне намене, али и појединачних комплекса;
5. Укључивање у јединствени систем локалног и
регионалног мониторинга стања загађености ваздуха.
Обавезне мере заштите земљишта:
1. Изградња у обухвату Плана је дозвољена искључиво
у складу са правилима уређења и грађења дефинисаним у
Плану;
2. Обавезне су мере забране просипања и изливања
свих врста отпадних вода на земљиште;
3. Обавезна је контролисана употреба соли, ризле и
других средстава за одржавање путева у зимским условима,
у циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на
квалитет земљишта;
4. Обавезно је мерење и праћење нивоа загађености
земљишта у оквиру интегралног мониторинга кавалитета
животне средине.
Обавезне мере заштите од прекомерне буке и
вибрација:
1. Реконструкција постојећих и формирање нових
уличних дрвореда и зелених површина, у складу са
планским решењима;
2. Избор зеленила мора бити прилагођен зонским и
локацијским условима, у складу са пејсажним и еколошкобиолошким захтевима;
3. Обевезно је озелењавање паркинг-простора и
хортикултурно уређење слободних површина у оквиру
појединачних комплекса;
4. Потребан је мониторинг интензитета буке, у циљу
поштовања норми прописаних Правилником о дозвољеном
нивоу буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92);
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Обавезне мере у погледу управљања отпадом:
1. Поштовање одредби Закона о управљању отпадом
(''Сл. гласник РС'', бр. 36/09), посебно у погледу
одговорности и обавеза у управљању отпадом и
организовања управљања отпадом,
2. Унапређење и усклађивање концепта управљања
отпадом са Регионалним планом управљања отпадом
(организација и оптимизација динамике сакупљања и
транспорта отпада),
3. Обавезно је прописивање мера за одлагање
грађевинског и другог отпада у фази изградње садржаја на
за то одређену локацију (градско одлагалиште грађевинског
отпада или друга локација коју одреди надлежни орган ГУ);
4. Решавање проблема отпада на извору настајања,
5. Постепено – фазно увођење шема раздвојеног
сакупљања и сортирања отпада,
6. Етапно увођење савремених посуда за одвојено
сакупљање различитих врста отпада и савремене
специјализоване опреме за транспорт.
2.10. Мере енергетске ефикасности изградње
Унапређење енергетске ефикасности подразумева
смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије
и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера,
стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката.
Унапређење енергетске ефикасности регулише
енергетска својства објекта, која се дефинишу као
стварно потрошена или процењена количина енергијекоја
задовољава различите потребе које су у вези са
стандардизованим коришћењем објекта (укључујући
грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и
осветљење).
Објекат који се у смислу посебног прописа сматра
објектом високоградње у зависности од врсте и намене,
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на
начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.
Прописана енергетска својства објекта утврђују се
издавањем Сертификата о енергетским својствима који
чини саставни део Техничке документације.
Аспекти и принципи енергетске ефикасности и мере
за унапређење
Примена стандарда за пројектовање и градњу објеката
одређује максималну инсталисану топлотну снагу и
максималну средњу годишњу потрошњу енергије за
грејање одређених типова објеката/зграда:
- Вишепородични стамбени објекти : максимална
специфичнаинсталисана топлотна снага за грејање - 95 W/
m2 и максимална средња годишња специфичнапотрошња
финалне енергије за грејање - 100 W/m2, у зависности од
типа и спратности објекта;
- Индивидуални стамбени објекти - максимална
специфична инсталисана топлотна снага загрејање - 140 W/
m2 и максимална средња годишња специфична потрошња
финалне енергијеза грејање - 150 W/m2;
- Нестамбени објекти - максималнаспецифична
инсталисана топлотна снага за грејање - 115 W/m2 и
максимална средњагодишња специфична потрошња
финалне енергије за грејање - 120 kWh/m2, у зависности од
врсте, намене и опреме за грејање ових објеката.
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Еколошки аспекти енергетске ефикасности
Еколошки аспект енергетске ефикасности, односно
потрошња енергије за грејање и хлађење, као и загађење
ваздуха у зимском периоду услед коришћења већег броја
индивидуалвих ложишта на бази фосилних горива, односи
се на ефикасније планирање система за снабдевање
и дистрибуцију енергије, затим оптимизацију односа
снабдевања енергијом и коришћења обновљивих извора
енергије, итд. Загађењеваздуха узроковано коришћењем
индивидуалних ложишта на бази фосилних горива,
регулише се и смањује увођењем централизованог система
снабдевања топлотном енергијом и применомобновљивих
извора енергије.
Мере за повећање енергетске ефикасности
Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу
подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења
потрошње енергије, под условима истог или вишег степена
оствареног комфора и стандарда.Најчешће мере које се
предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања
енергетске ефиксности су:
- замена необновљивих енергената обновљивим,
односно замена еколошки неповољних енергената
еколошки прихватљивим
- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним
- изолација простора који се греје
- замена дотрајалестоларије у просторима који се греју
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче
енергије
- увођење тарифних системаод стране дистрибутера у
циљу подстицање штедњу енергије и сл.
У сектору зградарства мере за повећање енергетске
ефикасности односе се на:
- увођење нових видова и облика загревања (прелазак
са грејања на фосилна горива или електричну енергију);
- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица
у домаћинствима и пословним објектима;
- примена ЈУС У Ј5.600 (1987. године) и других
стандарда о пројектовању стамбених зграда и термичкој
заштити, чиме је могуће смањити пројектну инсталисану
снагу за грејање за 30-40 % иостварити приближно толику
уштеду у енергији за грејање;
- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије
на обрачун према мерењу потрошњетоплотне енергије
увођењем додатних уређаја;
- оснивање подстицајних фондова за побољшање
топлотне заштите постојећих стамбених зграда.
Реконструкција објеката у циљу повећања
енергетске ефикасности - Једна од важних мера је
санација и реконструкција у циљу побољшане термичке
ефикасности, с обзиром на чињеницу да се у фази
експлоатације троши преко 80% укупне енергије потребне
за производњу, изградњу и експлоатацију зграда. У
постојећим зградама, које у фази експлоатације троше
велику количину енергије, неопходно је примењивати
мере које доприносе смањењу потрошње. То се пре свега
односи на повећање енергетскеефикасности и рационалну
потрошњу енергије, која се решава реконструкцијом
објеката, изменомсистема грејања и хлађења и применом
обновљивих извора енергије, на пр.:
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- објекат/зграда: побољшање одржавања објеката,
промена режима боравка, побољшање изолације,
реконструкција/замена прозора и врата, примена фолија на
стаклима, уградња додатног прозорског крила, прозорских
панела са двоструким стаклима, промена боје спољних
зидова и крова, уградња унутрашњих и спољашњих
ролетни, примена биоклиматског система;
- грејање просторија: побољшање рада и одржавања
у објектима, побољшање изолације дистрибутивних
цеви, примена зонске регулације, уградња термостатске
регулације у одређеним зонама, термостатске регулације на
појединачним радијаторима, побољшање система грејања,
уградња топлотних пумпи, промена горива, употреба
обновљивих извора енергије;
- вентилација и климатизација: побољшање рада
и одржавања у објектима, уградња зонске регулације,
система за рекуперацију топлоте и кровног вентилатора,
примена техника природне вентилације, ноћне вентилације,
уградња система газдовања енергијом (EMS), примена
апсорпционог хлађења, коришћење обновљивих извора
енергије;
- осветљење: побољшање рада и одржавања у објектима,
одржавање светлосних тела и уређаја, рефлектора,
уградња аутоматских система за регулацију осветљења,
ефикаснијих светиљки, укљањање сувишних расветних
тела и максимално коришћење природног осветљења.
2.11. Посебни услови којима се површине иобјекти
јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности
Јавне саобраћајне и пешачке површине (тротоари
и пешачке стазе,пешачки прелази, места за паркирање,
стајалишта јавног превоза), као и улази у јавне, пословне
и стамбене објекте и начин њиховог коришћења морају се
пројектовати и извести на начин који омогућава несметано
кретање лица са посебним потребама, односно у складу
са одредбама Правилника о техничким стандардима
приступачности ("Сл. гласник РС", бр.19/2012):
- ширина тротоара и пешачких стаза износи мин. 180cm
а изузетно 120 cm;
- највиши попречни нагиб управан на правац кретања
износи 2%;
- у коридорима основних пешачких кретања није
дозвољено постављање стубова, рекламних паноа и
осталих препрека;
- на свим пешачким прелазима висинску разлику између
тротоара и коловоза савладати извођењем одговарајуће
рампе;
- на паркиралиштима и у подземним гаражама обавезно
је обезбеђивање прописаног броја паркинг места за возила
лица са инвалидитетом;
- прилагођавање стајалишта јавног превоза;
- пројектовање и извођење свих елемената у простору
за кретање и приступ до објеката (рампе, степеништа,
подизне платформе);
- у вишепородичним стамбеним објектима са 10 и
више станова и пословним објектима обезбедити приступ
лицима са посебним потребама на коту приземља, односно
до лифта, уколико га има, спољним и унутрашњим рампама
минималнеширине 90 cm и нагиба од 1:20 (5%) до 1:12
(8,33%);
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- опремање појединих пешачких прелаза (за кретање
великог броја деце) одговарајућом светлосном и посебном
звучном сигнализацијом.
Истим правилником дефинисани су услови за
пројектовање стамбених зграда и објеката за јавно
коришћење, који се морају поштовати у поступку израде
пројектно-техничке
документације
за
појединачне
садржаје.
3. Правила уређења и грађења у обухвату Плана
3.1. Општа правила уређења у обухвату Плана
3.1.1. Општа правила за изградњу и реконструкцију
објеката
Правила уређења и грађења у овом Плану дефинишу
се за цео обухват Плана, као скуп општих правила за
изградњу и реконструкцију објеката, уређења грађевинског
земљишта, као и посебних правила за изградњу објеката
у урбанистичким зонама и целинама утврђеним у Плану.
Правила уређења и грађења служе за утврђивање
урбанистичких и других услова за изградњу и
реконструкцију објеката, односно издавање локацијске и
грађевинске дозволе и израду урбанистичких пројеката у
складу са пропозицијама овог Плана.
Општа правила за изградњу објеката
• Породични (индивидуални) стамбени објекат у
смислу овог Плана јесте објекат са максимално 4 (четири)
стамбене јединице.
• Вишепородични стамбени објекат у смислу овог
Плана јесте објекат са 5 (пет) и више стамбених јединица.
• Стамбенипростор– стамбенујединицусапомоћнимип
ратећимпросторимауоквирупородичногивишепородичного
бјектаорганизоватипремафункцијииважећимнормативима.
• Светла висина стамбених просторија не може бити
мања од 2,5 m (препоручујесеминимумод 2,6m).
• Пословни простори у склопу стамбених објеката,
односно као самостални објекти, треба да су изграђени
према
функционалним,
санитарним,
техничкотехнолошким и другим условима, односно према важећим
прописима за одређену намену или делатност.
• Стандардна светла висина пословних, радних
просторија не може бити мања од 2,8 m, односно треба
да је у складу са прописима за обављање одређене врсте
делатности, осим у објектима непокретних културних
добара и заштићеним целинама, где под одређеним
условима може бити и мања.
• Објекти свих врста и намена треба да су
функционални, статички стабилни и опремљени свим
савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма
и прописима за објекте одређене намене.
• Објекти свих врста и намена треба да задовоље
потребне критеријуме у смислу прописа из области
енергетске ефикасности изградње.
• Код изградње нових вишепородичних стамбених
или стамбено-пословних објеката обавезно је приликом
пројектовања решити постављање расхладних (клима)
уређаја на стамбеним и пословним јединицама, на начин
да оне буду једнообразно постављене и решено уливање
кондензата у олучне вертикале или посебне вертикале
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повезане на кућну канализациону мрежу.
• Код грађења објеката на синору водити рачуна да се
објектом или његовим делом (испадом, стрехом, темељима
и сл.) не угрози ваздушни, односно подземни простор
суседне парцеле.
• Кровне равни свих објеката у погледу нагиба треба да
су решене тако да се атмосферске воде са површина крова
воде у сопствену парцелу, односно усмеравају на уличну
канализацију.
• Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмерити према другој парцели, односно објектима
на суседним парцелама.
• У случају када за одвођење површинских вода не
постоји нивелационо решење на нивоу блока, ове воде
се са сопствене парцеле одводе слободним падом према
риголама, односно према улици (регулисаној канализацији,
односно риголама) са најмањим падом од 1,5%.
• Изграђене саобраћајне површине, приступне
пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража и
других просторија, којима се савладава висинска разлика
изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и
манипулативне дворишне платое, треба извести са падом
оријентисано према улици, односно регулисаној интерној
атмосферској канализационој мрежи у оквиру парцеле,
евентуално делом према зеленим површинама на парцели
(врт, башта и слично).
• У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад
рампе за приступ гаражи оријентисан је према објекту, а
одвођење површинских вода решава се дренажом или на
други погодан начин.
• Одвођење површинских вода са рампе изведене
за већи број гаража планираних у сутерену објекта
(вишепородични, пословни објекти и др.) обавезно
решавати кнализационом мрежом прикљученом на уличну
канализацију.
• Саобраћајне површине – приступни путеви, платои
треба да су изведени са савременим коловозни застором:
бетон, асфалт-бетон или поплочање разним типским
елементима.
• Колски улаз у парцелу се не може градити на
удаљености мањој од 10,0 m од лепезе раскрснице.
• Код грађења већих стамбених или стамбенопословних објеката (објекти са 10 и више станова), јавних и
објеката за општу употребу –неопходно је поштоватиуслове
у погледу несметаног кретања старих, хендикепираних и
инвалидних лица и деце.
Правила за реконструкцију објеката
• На постојећим објектима, у складу са њиховом
наменом и прописаним правилима грађења утврђеним за
грађење у одређеној зони, дозвољена је реконструкција,
доградња, адаптација и санација.
• У подручјима у оквиру зона, за која важе посебне
мере у погледу заштите непокретних културних добара,
третман постојећих објеката мора бити у складу са мерама
заштите прописаним актом надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
• Доградња објекатаможе се вршити до задовољења
утврђених урбанистичких параметара у овом Плану, као
и према свим правилима грађења прописаним Планом (у
погледу положаја објекта на парцели, планиране намене,
спратности и др.).
• Реконструкција, доградњаиадаптацијасенемогу
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одобритизапостојећеобјектекојисубесправноизграђени,
односнонепоседујуграђевинску, односноупотребнудозволу.
• Реконструкција, доградњаиадаптацијасенемогуодо
бритизапостојећеобјектекојисупобилокомосновупредметс
поравласникаикорисникаобјекатаипросторанасопственојис
уседнимпарцелама.
Породични стамбени и стамбено-пословни објекти
• Реконструкција постојећег стамбеног објекта,
у циљу постизања сигурности и стабилности објекта са
променама конструктивних елемената, спољњег изгледа
објекта и другог, дозвољава се са задржавањем основне
намене, као и претварањем дела или целог стамбеног
простора у пословни, тако да објекат може бити стамбенопословни или пословни.
• Реконструкција постојећег стамбеног или стамбенопословног објектаможе се одобрити за објекте изграђене са
планираним растојањем између грађевинске и регулационе
линије. У противном, реконструкција се може одобрити за
делове објекта који су на овој прописаној удаљености, док
се за остале делове може одобрити санација или адаптација.
• За изграђене породичне стамбене и стамбенопословне објекте чија међусобна удаљеност износи
мање од 3,0m – реконструкција се може вршити само у
постојећим габаритима објекта, без нових наспрамних
отвора према суседном објекту.
• У случајевима одступања од горњих правила,
реконструкција се може одобрити уз писмену сагласност
суседа.
• Реконструкција помоћних објеката изграђених на
парцели као засебних објеката и њихово претварање у
стамбени просторније дозвољено, изузев код породичних
стамбених објеката када је помоћни објекат дограђен уз
постојећи стамбени, уколико се тиме може обезбедити
квалитетан стамбени простор и уколико се тиме не
угрожавају услови функционисања парцле (паркирање
возила, приступ парцели и сл.).
• Доградња стамбеног објекта у циљу повећања,
проширења стамбеног простора дозвољава се у склопу
постојећег стана или као засебна стамбена јединица
у габариту јединственог објекта, уколико укупан број
јединица у објекту не прелази дозвољени максимум од
4 стана, и то до задовољења урбанистичких параметара
прописаних за одређену зону.
• Доградња на постојећем стамбеном или пословном
објекту дозвољена је уз претходну статичку проверу
стабилности и сигурности објекта, односно предузете мере
заштите објекта, за намену у складу са основном наменом
објекта и дозвољеним делатностима за зону, уз услов
да се доградњом поштује положај отвора и не наруши
архитектонско-обликовна форма и пропорције објекта.
• Доградња стамбеног објекта у смислу међуградње
на начин повезивања постојећег стамбеног и помоћног,
односно пословног објекта дозвољава се, уз услов
поштовања свих прописаних правила за грађење на
грађевинској парцели.
• Доградња над помоћним објектима који су изграђени
као засебни објекти на парцели, за потребе стамбеног
простора није дозвољена.
• Доградња у смислу подградње се дозвољава само
изузетно, уз услов дасе при грађењуобјекта предузму сви
прописани радови, односно мерезаштите иобезбеђења
сопственог и суседних објеката.
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• Адаптација стамбеног и пословног објектасе
дозвољава у циљу промене организације простора у
објекту, промене намене објекта или дела простора у
објекту, замене уређаја, постројења, опреме и инсталација
истог капацитета, без промене конструктивних елемената,
спољњег изгледа објекта и другог.
• Дозвољена је адаптација таванског простора
стамбеног и пословног објекта у стамбени, односно
пословни, уколико просторије у адаптираном таванском
простору испуњавају техничке прописе и нормативе за
планирану намену.
• У склопу адаптације је дозвољено претварање
стамбеног у пословни простор, величине, садржаја и
опреме у складу са планираном делатношћу чије је
обављање дозвољено.
• Претварање пословног простора у стамбени у
стамбено-пословном објекту или пословном објекту
дозвољава се уколико пословни простор у објекту није
изричито условљен и уколико становање као намена није
у колизији са врстом делатности која се у објекту одвија.
Вишепородични стамбени и стамбено-пословни
објекти
• Напостојећим више породичним и другим објектима,
у складу са њиховом наменом и утврђеним правилима
грађења, дозвољене интервенције су реконструкција,
доградња, адаптација и санација, уз придржавање основног
принципа који подразумева поштовање интереса постојећих
власника икорисника објеката, јавног интереса упогледу
функције и изгледа објекта, ауторских права пројектанта и
техничких и других услова са којима планиране промене на
објекту треба да се усагласе.
• За изграђене вишепородичне стамбене и стамбенопословне објекте чија међусобна удаљеност износи
мање5,0m, као и пословне објекте – реконструкција се
може вршити само у постојећим габаритима објекта, без
наспрамних отвора према суседном објекту.
• Реконструкција постојећег више породичног
стамбеног објекта дозвољава се за приземље, односно
за све функционалне етаже објекта са променом намене
простора у пословни, величине и садржаја за делатности
које су дозвољене у оквиру више породичних стамбених
објеката, узсагласност власника осталих делова објекта.
• Реконструкција таванског простора дозвољава се
застамбене идруге намене у складу са могућностима и
техничким условима и уз сагласност власника осталих
делова објекта.
• Доградња више породичног стамбеног објекта у
хоризонталном смислу дозвољава се услучају када је
планирана а није реализована (фазна изградња), када
постоје техничке могућности и не ремете се просторни,
нормативни, обликовни идруги услови проистекли из
услова локације (улица, композиционо решење комплекса
и инфраструктура).
• Надоградња једне или више етажа дозвољава
се се до максималне спратности утврђене у одређеној
зони, у циљу санације равних кровова иликровних
тераса, добијања корисног простора, из архитектонских
и других разлога, а на основу резултата анализе
статичких идругих особина објекта, носивоститла, уз
усаглашавање архитектонско-обликовних елемената са
архитектуром објекта, као и суседних објеката и окружења.
Приликомнадоградњепотребно је обезбедити недостајући

Страна 113 – Број 4

број паркинг места за новоформиране стамбене или
пословне јединице, уколико се надоградњом формира више
од 10 (десет) нових јединица.
• Адаптација постојећег вишепородичног стамбеног
објекта се дозвољава у сврху промене намене (дела)
простора у објекту, укључујући промене у обликовној
структури и уградњу и реконструкцију инсталација.
• Адаптација стамбеног простора на спратним етажама
у пословни простор, са коришћењем стамбеног степеништа,
може се одобрити за делатност чије функционисање не
ремети услове становања у објекту, уколико за то постоје
просторни и технички предуслови и уз сагласност свих
власника, односно корисника објекта тј. делова објекта.
• Адаптација и претварање пословног простора
у стамбени у вишепородичном стамбено-пословном
објектусе дозвољава уколико пословни простор у том
објекту није искључиво условљен.
• Адаптација заједничких просторија станара у
стамбени простор се не дозвољава, јер се то коси са
функцијом, сврхом због које су оне планиране и изведене
у складу са важећим нормативима за објекте ове намене.
Изузетно, уз обезбеђење других просторија за ове намене
у оквиру објекта и уз сагласност власника осталих делова
објекта – може се одобрити ова адаптација.
• Адаптација постојећих, наменски грађених гаража у
другу намену се не дозвољава.
• Дозвољена је адаптација таванског простора
стамбеног и пословног објекта у стамбени, односно
пословни, уколико просторије у адаптираном таванском
простору испуњавају техничке прописе и нормативе за
планирану намену.
• Затварање тераса, лођа и балкона и друге појединачне
интервенције на фасадама – нарочито уличним – није
дозвољено, изузев једнообразно у склопу реновирања,
реконструкције фасада, према јединственом пројекту за
целокупан објекат.
• Изузетно, на дворишним фасадама дозволиће се
искључиво застакљивање тераса, лођа и балкона, према
одобреном пројекту, односно скици, а у циљу заштите од
неповољних климатских утицаја.
3.1.2. Посебниуслови за изградњу и реконструкцију
објеката
У односу на намену и карактер објеката чијејег
рађење дозвољеноузони, потребно је за појединачну
градњуприбавити услове надлежних институција, органаи
организација које су Законом овлашћене да их прописују.
Ускладуса Актом о условима чувања, одржавања
и коришћења културних добара у планском обухвату,
Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево, изградња и реконструкција објеката на
локацијама и потесима који имају посебна споменичка
или амбијентална својства условљена је претходним
конзерваторским условима овог Завода.
За објекте у обухвату Плана потребно је, у складу са
наменом и величином, планирати одговарајући начин
противпожарног обезбеђења, у складу са Законом и
техничким прописима.
3.1.3. Општа правила за прикључење објеката
на јавну инфраструктурну мрежу
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Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим техничким могућностима мреже,
а на основу општих правила дефинисаних у овом Плану,
односно услова надлежних предузећа. У обухвату Плана је
обавезно планиратиати подземну јавну инфраструктурну
мрежу, односно подземне прикључке појединачних
објеката на исту.
Приликом израде пројектне документације, односно
изградње објекта, инвеститор, односно надлежни орган
у име инвеститора, у обавези је да прибави посебне
услове за прикључење објекта на јавну инфраструктруну
мрежу надлежних дистрибутивних предузећа / управљача
инфраструктурних система.
3.1.4. Комунално-инфраструктурна опремљеност и
уређење земљишта
Оптимални стандардопремљености земљишта за
појединачне парцеле у обухвату Планаје приступ на
јавну саобраћајницу(директно или индиректно, преко
интерне приступне саобраћајнице) и прикључење на
јавну водоводну, канализациону, електро-,тт- и кабловску
дистрибутивну мрежу, топловодну или гасоводнумрежу.
Минимални стандард је прикључење на јавну
саобраћајницу, водоводну, канализациону, тт- и електромрежу, гасоводну мрежу или градски топловод.
3.1.5. Општи услови за одлагање чврстог комуналног
и другог отпада
Чврст конумални отпад из објеката било које намене се
у начелу одлаже у оквиру сопствене парцеле / комплекса
у посуде за смеће, одакле се организовано евакуише на
јавно одлагалиште (депонију) преко надлежног комуналног
предузећа.
Капацитет посуда за смеће се одређује према броју
корисника, и то према критеријуму:
- за индивидулане стамбене објекте појединачне посуде
(канте);
- за вишепородичне стамбене објекте 1 посуда
(контејнер запремине 1.000l) / 16 станова, односно 1 посуда
/ 800m² корисне површине објекта;
- за објекте пословне намене 1 посуда / 800m² корисне
површине објекта.
Посуде за смеће се постављају на уређене бетониране
или асфалтиране површине (у циљу лаког одржавања),
приступачне возилима за евакуацију смећа и на начин који
неће угрожавати коришћење сопствене и суседних парцела.
За одлагање и евакуацију посебних врста отпада
примењују се прописи и законска регулатива која регулише
ту материју. Посебни услови прописани том законском
регулативом и прописима утврђују се у поступку издавања
локацијске дозволе или израде урбанистичког пројекта.
3.1.6. Услови заштите суседних објеката
Приликом градње нових објеката и извођења радова
на постојећим односно у њиховој непосредној близини
(изградња у низу) предузети све мере прописане законом за
заштиту градилишта, саобраћајница и суседних објеката. Не
сме доћи до угрожавања стабилности и других карактеристика
суседних објеката. Сви радови и контроле морају се
спроводити у складу са прописима за изградњу објеката.
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3.2. Правила уређења и грађења за урбанистичке
зоне и целине
Посебна правила уређења и грађења, која се односе на
дефинисане урбанистичке зоне и целине у Плану, садрже
заједничка правила, која се примењују у свим зонама
и целинама, и појединачна правила која се примењују
у појединим зонама и целинама, у складу са њиховим
специфичностима.
3.2.1. Правила уређења грађевинског земљишта у
зонама и целинама у Плану
У обухвату Плана је, у складу са наменом површина
дефинисаном Планом генералне регулације, планирана
претежна намена вишепородично становање великих
густина.
Интервенције у обухвату Плана су усмерене на наставак
започете реконструкције урбаних блокова сукцесивном
заменом постојеће уситњене и неадекватне структуре,
погушћавањем изградње, подизањем урбаног квалитета
простора и уз поштовање наслеђених урбаних вредности
које га карактеришу.
Урбаном реконструкцијом и обновом задржава се
наслеђени концепт градње у обухвату Плана. У комплетној
зони А и средњем и јужном делу зоне Б (целина Б.2)
предвиђен је концепт ободне изградње у систему затвореног
градског блока. У складу са наслеђеним карактером градње
и постојећим карактеристикама парцела, препоручљив
је тип градње у прекинутом или непрекинутом низу. У
северном делу блока Б (целина Б.1) предвиђа се изградња
у систему полуотворене блоковске структуре, каква је
успостављена ранијим реконструкцијама блока.
У обухвату Плана се не планира изградња нових
породичних стамбених или стамбено-пословних објеката.
За постојеће објекте ове врсте дозвољава се адаптација,
реконструкција и доградња, у складу са условима
прописаним овим правилима.
У обухвату Плана је, у свим зонама и целинама, а у
складу са исказаним интересима, могућа изградња објеката
јавне намене, у складу са општим урбанистичким правилима
за изградњу објеката ове врсте, дефинисаним Планом.
3.2.2. Правила за изградњу објеката у свим зонама и
целинама у Плану
Урбанистички показатељи
Табела бр. 1 – Урбанистички показатељи
УРБАНИСТИЧКИ
ПОКАЗАТЕЉИ
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ
ПАРЦЕЛЕ

максимално 3.0

ИНДЕКСЗАУЗЕТОСТИ
ПАРЦЕЛЕ

максимално 60%

% ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
ПАРЦЕЛИ

минимално 10%

Минимална површина и ширина грађевинске
парцеле
Минимална површина грађевинске парцеле у обухвату
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Плана, намењена изградњи нових објеката у складу са овим
правилима, без обзира на зону или целину и без обзира на
намену, износи 600 m2 за слободностојеће објекте, односно
400 m2 за објекте у прекинутом или непрекинутом низу.
Минимална ширина грађевинске парцеле, намењене
за изградњу нових објеката у складу са Планом, утврђује
се на основу намене објеката и начина изградње, односно
постављања објекта на парцели и приказана је у Табели бр. 2.
За постојеће изграђене комплексе вишепородичних
објеката, у складу са Законом утврђује се земљиште /
парцела редовну употребу, а површине око њих се уређују
као слободне унутаблоковске.
Табела бр. 2 – Површина и ширина уличног фронта
грађевинске парцеле

Врста објекта

Намена објекта

Мин.
Мин. вел. шир
парцеле фронта
(m2)
парцеле
(m)

- вишепородични
стамбени објекат
- вишепородични
Слободностојећи
стамбено објекти
пословни објекат
- пословни објекат
- вишепородични
Објекти у
стамбени и
прекинутом или
стамбенонепрекинутом
пословни објекат
низу
- пословни објекат

600

18

600

15

400 13

Врста и намена објеката који се могу градити
Вишепородични стамбени објекти
Објекти намењени вишепородичном становању, са
најмање 5 стамбених јединица, са потребним помоћним
просторијама (станарске оставе, гараже, подстанице и сл.).
Вишепородични стамбено-пословни објекти
Објекти намењени вишепородичном становању, са
најмање 5 стамбених јединица, који поред стамбеног и
помоћног, садрже и пословни простор, функционално и
технички одвојен од стамбеног дела објекта.
Пословна делатност која се планира у објекту може бити
из домена комерцијалних, услужних, административних
делатности, услужног занатства и сл., примерених
централној градској зони, и не сме имати штетних утицаја
на квалитет живљења у објекту и у непосредном окружењу.
Пословни објекти
Пословни објекти као самосатални објекти на
парцели могу се градити у свим зонама и целинама у
обухвату Плана, на парцели минималне површине 600
m². Делатности у овим објектима могу бити из домена
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комерцијалних, услужних, административних делатности
и сл., примерених централној градској зони, и не смеју
имати штетних утицаја на околину, услове живљења у
непосредном окружењу и карактер целине.
У оквиру објеката се могу планирати помоћне
просторије (гараже, подстанице, магацински простор и
сл.).
У обухвату Плана није могућа изградња радионица,
ауто-сервиса и других објеката који својом наменом
угрожавају окружење и нарушавају урбани квалитет
целине.
Поред основног објекта (стамбеног, стамбенопословног, пословног) на парцели се могу градити и
помоћни објекти, као што су: гараже, инфраструктурни
објекти (трафо-станица, подстаница и др.), надстрешнице
и сл.
Изградња нових породичних стамбених или
стамбено-пословних објеката у обухвату овог Плана
није предвиђена. Омогућава се санација, адаптација,
реконструкција или доградња постојећих објеката ове
врсте, на постојећим парцелама, у складу са општим
правилима за реконструкцију објеката датим у овом Плану.
У случајевима реконструкције и доградње, иста се може
одобрити до задовљења урбанистичких параметара који
важе за зону вишепородичног становања средњих густина
у Плану генералне регулације, односно максимално С=
50%, К= 1,5 - и уз примену осталих одредби овог Плана.
Начин ограђивања парцеле
У случају да се грађевинске парцеле у овој зони ограђују,
ограда мора бити транспарентна и не може прелазити
висину од 1,4 m. Ограда може имати зидани парапет до
висине 0,90 m, рачунајући од коте терена / тротоара.
Заједничке парцеле (комплекси) по правилу се не
ограђују, нити објекти на њима, не рачунајући украсне и
ограде од живице у склопу уређења зелених површина.
У случају ограђивања, ограде се постављају тако да сви
њихови елементи буду унутар парцеле која се ограђује.
Општи услови за приступ парцели и паркирање
возила
Приступ парцелама у обухвату Плана треба да буде
директно са јавног пута – улице или индиректном везом
са јавним путем, преко интерне приступне саобраћајнице
чија ширина не може бити мања од 3,50 m за једносмерни,
односно 5,0 m за двосмерни приступ.
Уколико се ради о градњи у непрекинутом низу, пролаз у
дубину парцеле се обезбеђује кроз пролаз - пасаж у објекту,
ширине минимално 3,50 m за једносмерни, односно 5,0 m
за двосмерни колски приступ, и висине минимално 3,50 m,
уз обезбеђење површина за кретање пешака.
Смештај сопствених возила за објекте у обухвату
Плана, без обзира на намену, решава се искључиво у оквиру
сопствене парцеле, односно комплекса, изван површине
јавног пута, изградњом паркинга или гаража, и то по
принципу 1 паркинг/гаражно место на 1 стан, односно 1
паркинг/гаражно место на 70 m² пословног простора.
Услови за озелењавање
Изградња и уређење слободних и зелених површина
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на појединачним парцелама / комплексима врши се на
основу пројекта уређења који је саставни део пројектне
документације за изградњу објекта.
Приликом планирања и изградње слободних и зелених
површина потребно је поштовати следеће услове:
- минимални проценат заступљености зеленила у
оквиру парцеле / комеплекса је 10 %,
- у слободне и зелене површине се не урачунавају
интерне колске комуникације и паркинг површине на
парцели,
- зеленилом у оквиру парцеле се не могу угрозити
услови функционисања суседних парцела,
- формирање зелених површина и избор врста за
озелењавање је потребно усагласити са трасама подземних
инсталација унутар парцеле,
- избор врста за озелењавање је потребно усагласити са
организацијом парцеле и микро-локацијским условима,
- пожељно је на одговарајући начин планирати визуелну
и хигијенску заштиту површина за лоцирање посуда за
смеће зеленилом одговарајућих врста (шибље, жбуње и
сл.).
3.2.3. Посебна правила за изградњу по зонама и
целинама у Плану
Посебна правила за изградњу објеката по урбанистичким
зонама и целинама се односе на оне елементе изградње у
обухвату Плана, који се разликују у зависности од зоне или
целине, у складу са њеним специфичностима.
Начин изградње објекта на парцели
Објекти на грађевинској парцели или у блоку, без
обзира на намену, у начелу могу бити грађени као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну границу
грађевинске парцеле)
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне границе грађевинске парцеле)
- у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну
границу грађевинске парцеле)
У складу са наслеђеним специфичностима изградње,
у целини Б.1 се не предвиђа изградња нових објеката у
прекинутом или непрекинутом низу. У овој целини је
изградња предвиђена у две компактне просторне структуре,
на групацијама постојећих парцела за које је предвиђено
груписање - препарцелација и урбанистичка разрада на
нивоу урбанистичког пројекта. Границе ових просторних
структура дефинисане су у графичком прилогу бр. 4 - План
карактеристичних целина са смерницама за спровођење.
У осталим зонама и целинама дефинисаним у Плану
изградња на парцели се може одвијати према неком од
три предвиђена типа, уз услов поштовања осталих услова
дефинисаних овим правилима.
У целој зони А и целини Б.2. у зависности од површине
и облика парцеле, на истој се може градити већи број
вишепородичних објеката (низови, трактови и сл.),са
утврђеним заједничким коришћењем парцеле за све
кориснике, уз услов поштовањасвих општих и посебних
правила за изградњу утврђених овим Планом.
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На парцелама које не испуњавају критеријуме из ових
правила у погледу минималне површине и ширине фронта,
дозвољена је реконструкција постојећих објеката, према
правилима из овог Плана.
Положај регулационе и грађевинске линије
Положај регулационих линија парцела у обухвату
Плана дефинисан је регулационим решењем, описаним у
делу 2.5. Планских решења и приказаним на графичком
прилогу број 5. - План саобраћаја, регулације и нивелације.
Положај грађевинске линије објеката условљен је
карактером постојеће и планиране градње у уличном
потесу и блоку и утврђује се за поједине зоне и целине на
следећи начин:
Зона А
Целина А.1
Грађевинска линија нових објеката се поклапа са
постојећом регулацијом припадајућих саобраћајница –
улице Кнез Михаилова, део Радосава Мирковића и део Др
Јована Цвијића.
У потесу Ул. Кнез Михаилове (непарна страна)
предвиђа се повлачење грађевинске линије приземља
нових објеката за 1,20 m у односу на постојећу регулацију,
у циљу успостављања већег комфора пешачког саобраћаја
на тротоару.
На припадајућем делу у Ул. Моме Арделића
грађевинска линија нових објеката се поклапа са
планираном регулационом линијом у овом делу (на 3,0 m
од постојеће).
У делу ове целине где се у унутрашњости блока предвиђа
формирање интерне колске саобраћајнице (наставак правца
Ул. Петријевски поток), грађевинска линија нових објеката
се планира на удаљености од минимално 3,50 m од границе
парцеле интерне саобраћајнице.
Целина А.2
Грађевинска линија објеката се поклапа са постојећом
регулацијом Ул. Др Јована Цвијића, док се на припадајућем
потесу Ул. Моме Арделића поклапа са новом регулационом
линијом, планираном на 2,0 m удаљености од постојеће.
У делу ове целине где се у унутрашњости блока предвиђа
формирање интерне колске саобраћајнице (наставак правца
Ул. Петријевски поток), грађевинска линија нових објеката
се планира на удаљености од минимално 3,50 m од границе
парцеле интерне саобраћајнице (означено на графичком
прилогу бр. 5).
Зона Б
Целина Б.1
Грађевинска линија нових објеката према Ул. Радосава
Мирковића се планира на 5,0 m удаљенсоти од регулационе
линије улице, приказане у графичком прилогу бр. 5.
Грађевинска линија нових објеката према планираној
интерној колској саобраћајници у овој целини (планирани
приступ из Ул. Д. Давидовића) планира се на минимално 3,0
m удаљености од границе парцеле интерне саобраћајнице.
Положај грађевинске линије објеката у овој целини
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према комплексу / парцели ОШ ''Др Јован Цвијић''
дефинисан је на основу услова обезбеђења несметаног
функционисања објекта школе и приказан је на графичком
прилогу бр. 5 (креће се од 2,5 до 8,0 m).
Целина Б.2.
Грађевинска линија нових објеката према Улици Др
Јована Цвијића планира се на постојећој регулацији улице,
с тим да је предвиђено повлачење грађевинске линије
приземља на 1,50 m од регулационе.
У припадајућем делу Улице Моме Арделића
грађевинска линија нових објеката се поклапа са новом
регулационом линијом улице, планираном на 3,0 m
удаљености од постојеће.
У Улици Јована Крајишника грађевинска линија
нових објеката се поставља на нову регулациону линију
планирану на 3,0 m удаљености од постојеће регулације
улице и приказане на графичком прилогу бр. 5.
Грађевинска линија нових објеката на парцелама које
се граниче са планираном парцелом интерне приступне
саобраћајнице у овој целини планира се на минимално 5,0
m удаљености од границе парцеле саобраћајнице.
Грађевинска линија нових објеката према комплексу /
парцели ОШ ''Др Јован Цвијић'', на парцелама које излазе
на Ул. Јована Крајишника а граниче се са комплексом
школе, планира се на 14,0 m удаљености од објекта школе и
приказана је на графичком прилогу бр. 5.
Задња грађевинска линија нових објеката на
парцелама које излазе на улице Др Јована Цвијића и Моме
Арделића дефинисана је на основу минималних удаљења
од постојећих изграђених објеката унутар блока (око
комплекса школе) и приказана на графичком прилогу бр. 5.
Међусобна растојања објеката и растојања од
суседне парцеле
У целој зони А и целини Б.2, у случају изградње
слободностојећих или објеката у прекинутом низу,
најмањим дозвољеним растојањем објекта од границе
суседне парцеле мора се испоштовати општи услов
минималног међусобног удаљења објеката, које износи
1/2 висине вишег објекта, а изузетно може бити и 1/3,
уколико се на бочним странама објеката не налазе стамбене
или пословне просторије. Растојање објекта од границе бочне
суседне парцеле у овом случају не може бити мање од 3,50 m.
Код изградње у прекинутом или непрекинутом низу
у овим целинама објекти се постављају на једну или обе
бочне границе парцеле, уз поштовање осталих услова
прописаних овим правилима.
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој
грађевинској парцели је у начелу 1/2 висине вишег
објекта, али не може бити мања од 5,0 m, и то уколико на
наспрамним странама објекта не постоје отвори просторија
за становање или пословање.
Максимална дужина објекта по дубини парцеле, у
случају изградње у прекинутом или непрекинутом низу
за парцеле дуже од 40 m износи 30 m (положај задње
грађевинске линије).
У целини Б.1 удаљеност нових објеката од изграђених
вишепородичних објеката на суседним парцелама (изузев
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према објекту школе) износи минимално 14,0 m. Ова
удаљења дефинисана су положајем грађевинских линија и
приказана на графичком прилогу број 5. - План саобраћаја,
регулације и нивелације.
Испади на објектима
На уличним фасадама објеката дуж потеса на којима
се овим Планом задржава постојећа регулациона линија
(улице Кнез Михаилова, Др Јована Цвијића и део Радосава
Мирковића од Ул. Кн. Михаилове до Ул. Др Ј. Цвијића) није
дозвољено формирање испада на спратним етажама објеката.
На осталим уличним потесима дуж јавних саобраћајница
у обухвату Плана, као и дуж планираних интерних колских
саобраћајница унутар блокова, могу се формирати испади
/ препусти на спратним етажама уличних фасада објеката
(на деловима објекта вишим од 3,0m), под условом да не
прелазе грађевинску линију више од 1,50 m и да њихова
укупна површина не прелази 50 % површине те фасаде.
На задњим дворишним фасадама испади на објектима
могу бити препуштени највише 1,20 m у односу на задњу
грађевинску линију објекта, под условом да је обезбеђено
минимално дозвољено растојање испада од границе
парцеле, прописано овим правилима. Укупна површина
овако формираних испада не може прелазити 1/3 укупне
површине предметне фасаде.
На бочним деловима код слободностојећих или
објеката у прекинутом низу, испади на спратним етажама
се могу формирати уколико је растојање објекта од границе
суседне парцеле 4,0 m или више. могу бити препуштени
максимално 0,90 m од основног габарита објекта.
Формирање спољног степеништа за савладавање
висинске разлике до приземља објекта није дозвољено на
површини јавне намене.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске
етаже – могу прећи надземну грађевинску линију објекта, и
то максимално до регулационе линије парцеле, односно до
границе према суседним парцелама.
Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Блок А
Целина А.1
Спратност нових објеката у уличном делу парцеле је
П+1+Пк у потесу Ул. Кн. Михаилове и припадајућем делу
Р. Мирковића, односно П+3+Пк у припадајућем потесу Ул.
М. Арделића.
Спратност у залеђу - унутрашњости парцеле је
максимално П+4.
Целина А.2.
Спратност нових објеката у уличном делу Ул. Др Ј.
Цвијића је П+3+Пк(Пе).
Спратност у залеђу - унутрашњости парцеле је
максимално П+4.
На деловима будућих објеката у Ул. Др Ј. Цвијића, а
према постојећим објектима (к.п.бр.2598 и објекту који
се чува у изворном облику кп. бр. 2566 и 2567), спратност
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је, ради усклађивања висина ограничена на П+2+Пк(Пе) –
приказано на графичком прилогу бр. 5.
Блок Б
Целина Б.1
Највећа дозвољена спратност објеката у овој целини је
П+5, изузев у делу објекта према комплексу ОШ ''Др Јован
Цвијић'', где спратност износи максимално П+3+Пк.
Целина Б.2
Спратност нових објеката у потесима улица Др Ј.
Цвијића и припадајућем делу М. Арделића је у уличном
делу П+3+Пк(Пе), а у залеђу - унуташњости парцеле П+6.
Спратност нових објеката у потесу Ул. Ј. Крајишника и
Д. Давидовића је максимално П+4, изузев угаоног објекта
у Ул. Д. Давидовића (према планираном интерном колском
приступу у блок), где је максимална спратност П+5.
У свим зонама и целинама у обухвату Плана могућа је
изградња подрумских етажа.
Највећа дозвољена висина објекатапрема улици (осим
Ул. Кнеза Михаила) у обухвату Планаза нове објекте
условљена је ширином појаса регулације улице, тј. величином
растојања до грађевинске линије планираног наспрамног
објекта и износи максимум15,0 m. У унутрашњости блока,
у целинама Б.1 и Б.2, максимална спратност је П+6 са
максималном висином објекта до 22,0 m.
Утврђивање коте приземља
Кота приземља објеката, без обзира на намену објеката
и тип градње, одређује се у односу на коту нивелете јавног
или приступног пута, односно тротоара испред објекта.
Кота приземља нових објеката треба да буде виша од коте
тротоара за минимално 0,15m а максимално 1,20m. За објекте
који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и
делатности), кота приземља се поставља на максимално 0,20m
у односу на коту тротоара. Савладавање висинске разлике до
коте приземља решава се унутар парцеле, односно објекта.
Архитектонско обликовање зграда
Планом се сходно условима заштите амбијенталних
целина ограничава изградња препуста у Ул. Кнеза
Михаила, Радосава Мирковића и парној страни Ул. Др
Јована Цвијића. У Ул.Моме Арделића и непарној страни
Ул. Др Јована Цвијића грађевинска линија надземних етажа
је на регулационој линији, а партер помера за проширење
тротоара.
Уколико се као елемент артикулације фасаде користе
препусти на делу објекта вишем од 3,0 m обавезно је да
се они заврше закључно са последњим спратом, односно
раван фасаде поткровља не може имати препусте. Овај
услов не важи за објекте на углу две улице који су Планом
одређени да могу имати препусте у функцији наглашавања
угла објекта. Наглашавање угаоних фасада препустима
као и њихова вертикална димензија, обликовање и
материјализација Планом је омогућено на угловима Ул.
Моме Арделић са Ул. Др Јована Цвијића и Ул. Јована
Крајишника.
Правила архитектонског обликовања односе се на све
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објекте и амбијенте и имају за циљ унапређење постојећег
и постизање вишег нивоа ликовног израза у обликовању
простора.
У обликовању зграда треба да се интегришу следећи
елементи/изрази: синтеза са функционалним решењима,
идентитет, јединственост форме, склад, континуитет,
квалитет детаља, јасноћа веза, визуелни циљ. Елементи
и композиција која се примењује приликом обликовања
фасаде треба да допринесу унапређењу градског амбијента.
Поткровна етажа код пројектовања може бити
пројектована као повучена у односу на вертикалну
пројекцију грађевинске линије приземља. У том случају се
могу планирати вертикални прозори.
Приликом реализације надоградње, пажњу посветити
обликовању надограђене етаже која са постојећим делом
објекта мора чинити складну архитектонску композицију.
Надоградња се увек врши над целим објектом што не
искључује могућност формирања тераса са лаким и
складно планираним настрешницама.
Нови објекти који се граде и дограђују у интерполацији
са објектима који се чувају, морају поштовати постојећу
просторну концепцију и мерило, а габарити и волумени
у примереној контактној зони морају бити међусобно
усклађени. Пожељна је примена савременог архитектонског
израза без подржавања елемената историјских стилова,
умереног и у складном односу са околином.
Примена наведених принципа и захтева односи се на
све будуће објекте, а нарочито за следеће локације:
1. Локације за које је по Плану предвиђена обавезна
израда урбанистичких пројеката и код којих је потребно
обратити пажњу на концепт, положај, волумен и обликовање
објеката;
2. Сви објекти на раскрсницама у обухвату Плана.
3. Евентуална даља доградња равног крова на објекту
у Ул. Димитрија Давидовића бр. 2, 4 и 6 на кп. бр. 2558
надзиђивањем, односно формирање поткровља као модел
санације равних кровова;
У графичком прилогу број5. - План саобраћаја,
регулације и нивелације означене су наведене локације.
Посебни услови за колски приступ парцелама
За нове објекте који се граде у Целини А.1, на парцелама
које излазе на Ул. Кнез Михаилову колски приступ парцели
се обезбеђује са планиране интерне унутарблоковске
саобраћајнице (наставак парвца Ул. Петријевски поток).
Са интерне колске унутарблоковске саобраћнице
у целини Б.1, која се укључује на Ул. Д. Давидовића,
предвиђено је формирање противпожарног пута који
се повезује на постојећи противпожарни пут у залеђу
комплекса ''Млин'' – приказано на графичком прилогу бр.
5. - План саобрааћјница, регулације и нивелације.
У целини Б.2, приликом изградње објеката на парцелама
у контактној зони ОШ ''Др Јован Цвијић'' (парцеле јужно од
улаза у школско двориште), потребно је у оквиру парцеле
обезбедити колски приступ до постојећих објеката на к.п.
2515 и 2516 за потребе интервентних возила.
III. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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1. Општи услови за спровођење Плана
Овај План детаљне регулације се спроводи непосредно,
издавањем локацијске и грађевинске дозволе за изградњу
планираних траса и објеката инфраструктуре, за изградњу,
реконструкцију, доградњу, адаптацију објеката и површина
јавне намене, за санацију, адаптацију и реконструкцију
постојећих
стамбених,
стамбено-пословних
или
пословних објеката, као и за изградњу нових стамбених,
стамбено-пословних или пословних објеката, изузев у
случајевима када се овим Планом прописује обавеза израде
урбанистичког пројекта.
За потребе формирања грађевинских парцела у складу
са правилима из овог Плана примењиваће се урбанистичкотехнички инструменти пројекта препарцелације и
парцелације, односно исправке граница парцеле – у складу
са Законом.
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Постојеће стање:
1. Постојећа функционална организација
са претежном наменом простора 1: 1000
2. Приказ постојећих капацитета и траса саобраћајне,
техничке и комуналне инфраструктуре 1: 1000
Планирано стање:
1. План намена површина 1: 1000
2. План карактеристичних зона и целина
са смерницама за спровођење 1: 1000 3. План
саораћајница, регулације и нивелације 1: 1000
4. Ситуациони приказ комуналне инфраструктуре

1.1. Локације за које се обавезно ради урбанистички
пројекат

са прикључцима на спољну мрежу 1: 1000

Планом је предвиђено да се поједине локације због
својих наслеђених специфичности и ограничења (угаоне
парцеле, групације неправилних уситњених парцела,
знатна изузимања за потребе одређивања земљишта у јавној
својини, положај у односу на окружење, оправдани захтеви
за постизање вишег нивоа архитектонског обликовања,
статус заштите, велика заузетост парцеле и сл.), приликом
изградње нових вишепородичних стамбених, стамбенопословних или пословних објеката, у поступку реализације
разрађују урбанистичким пројектима.

Документацију Плана чине:

Локације планиране за обавезну разраду урбанистичким
пројектима су:
- угао Ул. Кнеза Михаила и Радосава Мирковића (кат.
парц. бр. 2568-2576),
- угао Ул. Кнеза Михаила и Моме Арделића (кат. парц.
бр. 2611-2615),
- простор у Ул. Радосава Мирковића између комплекса
''Млин'' и вишепородичних објеката у низу у Ул. Д.
Давидовића,
- централни део у залеђу комплекса ''Млин'' и Основне
школе ''Др Јован Цвијић'' (кат. парц. бр. 2540 до 2660).
Наведене локације означене су на графичком прилогу
бр. 4 - План карактеристичних целина.
За ове локације могућа је фазна изградња садржаја,
односно фазна урбанистичка разрада у оквиру дефинисане
целине, при чему је обавезна свеобухватна урбанистичка
анализа за целокупну означену целину, којом ће се испитати
укупни просторни капацитети и односи планиране градње
у обухвату.
Израда урбанистичког пројекта у складу са одредбама
овог Плана обавезна је и у свим случајевима изградње
вишепородичних стамбених, стамбено-пословних или
пословних објеката, када је површина новоформиране
грађевинске парцеле мања од 600 m² или већа 1.200 m².
IV. САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА
Саставни део Плана су графички прилози урађени у
аналогном и дигиталном облику:

1. Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације „Гарави сокак“,
2. Урбанистичка анализа за израду Плана/Програма,
3. Програм /концепт за израду Плана,
4. Композиционо обликовни план, истраживања,
5. Услови, сагласности, мишљења и подаци надлежних
организација и предузећа
6. Катастарско-топографски план, подлоге, геодетски
подаци и орто-фото снимак
7. Извештај о обављеној стручној контроли Програма/
концепта плана, извештај о обављеној стручној контроли
нацрта плана, и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт
плана, стручној расправи и сарадњи у току израде плана,
8. Мишљења надлежних органа и институција,
9. Образложење Плана.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације „Гарави сокак“ у Смедереву
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-70/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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135.
На основу члана 35. став 7., а у складу са чланом 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС и 98/2013-одлука
УС), 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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
22. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЕТРИЈЕВСКИ ПОТОК“
У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
„Петријевски поток“ у Смедереву (у даљем тексту:
План детаљне регулације), на основу Плана генералне
регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2013) и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево.
Члан 3.
Граница Плана детаљне регулације почиње од кат.
парц.бр. 12714 и иде на североисток Улицом Венчачком,
кат.парц.бр.13375/1 до кат.парц.бр. 9765 где скреће ка
северозападу и иде уз кат.парц.бр. 9764/1 и скреће истом
кат. парцелом на североисток границом кат. парцела 9762,
9761/3, 9760, 9757, 9756/1, 9755/1 и скреће границом кат.
парц.бр.9754/1 на северозапад, одакле скреће ка југозападу
границама кат.парцела бр. 9755/2, 9756/2, 9758/1, 9759/1,
9761/1, 9763/2, 9764/3 и скреће ка северу границама кат.
парцела бр. 9764/3, 9659,9658, 9658/1, 9657, 9656 до Улице
Фочанске, кат.парц.бр.13357/1, одакле иде ка југозападу
до границе кат.парц.бр.12718 и скреће ка југоистоку кат.
парцелама бр. 12727, 12728, па скреће ка североистоку
до кат. парцеле број 12730, одакле скреће на северозапад
кат. парцелама 12729 и 12714 до Улице Венчачке, све КО
Смедерево.
Површина простора за израду Плана детаљне
регулације је 35ха 25а 63м².
Члан 4.
Садржај Плана детаљне регулације чине: текстуални
део, графички део и документација плана.
План детаљне регулације садржи: поделу простора на
посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе
линије и површина јавне намене и грађевинске линије
са елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и површина јавне намене,
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трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, техничку и
комуналну инфраструктуру, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама, као и друге елементе
одређене Законом.
Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 7 (седам)
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне
обезбедиће се из буџета града Смедерева.

регулације

Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању
изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације „Петријевски поток“ у
Смедереву, број 501-49/2013-05 од 13.05.2013. године,
Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-12/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове,
Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја
и заштите животне средине, Група за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево, на основу члана 9.
став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и 88/2010), а у
вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи (″Сл.
гласник РС″, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011 и 121/2012), доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације
″Петријевски поток″ у Смедереву
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације ″Петријевски
поток″ у Смедереву.
2. Граница Плана детаљне регулације почиње од кат.
парц.бр. 12714 и иде на североисток Улицом Венчачком,
кат.парц.бр.13375/1 до кат.парц.бр. 9765 где скреће ка
северозападу и иде уз кат.парц.бр. 9764/1 и скреће истом
кат. парцелом на североисток границом кат. парцела 9762,
9761/3, 9760, 9757, 9756/1, 9755/1 и скреће границом кат.
парц.бр.9754/1 на северозапад, одакле скреће ка југозападу
границама кат.парцела бр. 9755/2, 9756/2, 9758/1, 9759/1,
9761/1, 9763/2, 9764/3 и скреће ка северу границама кат.
парцела бр. 9764/3, 9659,9658, 9658/1, 9657, 9656 до Улице
Фочанске, кат.парц.бр.13357/1, одакле иде ка југозападу до
границе кат.парц.бр.12718 и скреће ка југоистоку кат. парц.
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бр. 12727, 12728, па скреће ка североистоку до кат. парцеле
број 12730, одакле скреће на северозапад кат. парцелама
12729 и 12714 до Улице Венчачке, све КО Смедерево.
Површина простора за израду Плана детаљне регулације
је 35ха 25а 63м².
3. Према Плану генералне регулације за градско
подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2013), простор одређен овом границом је предвиђен
за спровођење путем израде Плана детаљне регулације,
уз дефинисану намену, породично становање средњих
густина.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и
заштите животне средине, Група за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево, на основу података из
тачке 3. и 4. овог Решења, утврдило је да предметни план
не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и 88/2010).
6. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације ''Петријевски поток'' у Смедереву и
објављује се у ″Службеном листу града Смедерева″.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације ″Петријевски поток″ у Смедереву на животну
средину је садржан у члану 9. став 3. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник
РС, бр.135/2004 и 88/2010).
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове,
Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја
и заштите животне средине, Група за заштиту животне
средине Градске управе Смедерево имајући у виду
планиране намене којима нису планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, утврдило је да предметни план
не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлеже обавези
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу
одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004
и 88/2010).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и
88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсек за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите
животне средине доставило је на мишљење Предлог
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину, ЈП Дирекцији за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,
ЈКП Водоводу Смедерево, ЈКП Чистоћи Смедерево, ЕД
''Електроморави'' Смедерево и ЈВП ''Србијаводе'' Београд.
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У законском року није било достављених мишљења
те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004
и 88/2010) сматра се да нема примедби на предложену
садржину решења.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске
послове Градске управе Смедерево бр. 501-49/2013-05 од
13.05.2013. године.
Обрада :
Мирослава Николић, дипл. просторни планер
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ
Тања Крчум, дипл. просторни планер
ШЕФ ОДСЕКА
Катарина Коџас-Јовановић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ.
Достављено :
-1 x подносиоцу захтева
-1 х обрађивачу плана
-2 x архиви
136.
На основу чланa 52. 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
и 98/2013-одлука УС) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Решење о образовању Комисије за планове и именовању
председника, заменика председника и чланова Комисије
(„Службени лист града Смедерева“, број 15/2012), мења
се у тачки I тако што се уместо члана Комисије Горана
Иванковића, дипл.геод.инж. из Службе за катастар
непокретности Смедерево, именује Јасмина Радивојевић,
дипл.геод.инж. из Службе за катастар непокретности
Смедерево.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-71/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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137.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014 -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) и члана 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
именују се:
- за председника
Олга Свилар, ЈМБГ 2010959765033, представник
Оснивача
- за чланове:
1.Трифун
Петковић,
ЈМБГ
представник Оснивача
2.Небојша Кузмановић, ЈМБГ
представник запослених.

2101953952015,
2308958760029,

II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012) и Решење
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-122/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
138.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

23. јул 2014. године

Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
Водовод Смедерево именују се:
- за председника:
Драгослав
Петровић,
ЈМБГ
1609953760035,
представник Оснивача
- за чланове:
1. Радиша Јовановић, ЈМБГ 2610967760048,
представник Оснивача:
2. Јовица Стојадиновић, ЈМБГ 1208958751013,
представник запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012)
и Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-139/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
139.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО
И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
I

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево именују се:
- за председника
Милица
Траиловић,
ЈМБГ
1508953765095,
представник Оснивача
- за чланове:
1.Драгиша Крстић, ЈМБГ 0108958760030, представник
Оснивача
2. Татијана Милић, ЈМБГ 2606970765010, представник
запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
14/2012) и Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Зеленило
и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-124/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
140.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ
СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево именују се:
- за председника
Бранислав Дробњаковић, ЈМБГ 1705955760023,
представник Оснивача
- за чланове:
1. Предраг Јањушевић, ЈМБГ 1308971793420,
представник Оснивача
2. Милка Ивовић, ЈМБГ 0811953765029, представник
запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова
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Управног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012) и
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-268/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
141.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Пијаце
Смедерево именују се:
- за председника
Горан Ђорђевић, ЈМБГ 1605952760036, представник
Оснивача
- за чланове:
1.Томислав Миљковић, ЈМБГ 1102953760038,
представник Оснивача
2.Саша Видосављевић, ЈМБГ 0303963760011,
представник запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа Пијаце
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012)
и Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-135/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. јул 2014. године
РЕШЕЊЕ

142.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РEШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево именују се:
- за председника
Драган Грујић, ЈМБГ 1206968760034, представник
Оснивача
- за чланове:
1.Татјана Павловић-Огњановић, ЈМБГ 2907966765014,
представник Оснивача
2. Владимир Ђуричић, ЈМБГ 0610974760013,
представник запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2012) и Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
14/2012).

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ
СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге
и топлификацију Смедерево именују се:
- за председника
Драгутин Живојновић, ЈМБГ 2806956760021,
представник Оснивача
- за чланове:
1. Гордана Мишељић-Миленковић, ЈМБГ
0107957765016, представник Оснивача
2. Радојка Куга, ЈМБГ 1502964355915, представник
запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2012) и Решење о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
за стамбене услуге и топлификацију Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-126/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-125/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
143.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

144.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
I

У Надзорни одбор Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево именују се:
- за председника
Миљан Поповић, ЈМБГ 1503973760012, представник
Оснивача
- за чланове:
1.Милорад Живковић,
представник Оснивача
2.Зоран
Здравковић,
представник запослених.

ЈМБГ
ЈМБГ

2109973760016,
0703961760020,

II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2012) и Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2012).

локалне самоуправе
- за чланове:
1. Драгослав Милановић, ЈМБГ 2007954760040,
представник локалне самоуправе
2. Милена Башић, ЈМБГ 0506976757921, представник
запослених.
II
Доношењем овог Решења стављају се ван снаге
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Јавног предузећа Телевизија
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
14/2012) и Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа Телевизија Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012).
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-141/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године

III

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-98/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
145.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА
СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа Телевизија
Смедерево именују се:
- за председника
Весна Ристић, ЈМБГ 0806962765038, представник
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146.
На основу чланa 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 – Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево именују се:
- за председника
Љубинко Јакшић, ЈМБГ 2106963793928, представник
локалне самоуправе
- за чланове:
1. Радомир Дучић, ЈМБГ 0805962793914, представник
локалне самоуправе
2. Младен Савић, ЈМБГ 1609981760040, представник
запослених.
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II

Доношењем овог Решења стављају се ван снаге
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Установе Спортски центар
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
14/2012) и Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Установе Спортски центар Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2012).

23. јул 2014. године

Ово Решење у интегралној верзији објавити на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и доставити:
1. Ненаду Крчуму из Смедерева,
2. Јовану Трифуновићу из Смедерева и
3. Снежани Митић из Смедерева.
Број 02-182/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године

III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-105/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
147.
На основу чланa 21. став 2., члана 25. и члана 31. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013- Аутентично тумачење
и 44/2014-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) и члана 19.
став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО
I
Ненад Крчум, ЈМБГ 1004964760011, магистар просторног планирања, именује се за директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, на период од четири године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
148.
На основу члана 35., а у вези са чланом 21. став 2.,
чланом 25. и чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО JП
I
МР НЕНАДУ КРЧУМУ, престаје дужност директора
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП, по старом Решењу о именовању, број 0243/2011-12 од 5. априла 2011. године, због именовања
именованог за директора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
по Закону о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон).

II

II

Именовани кандидат из тачке I овог Решења је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Ово Решење је коначно.

III
IV

Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу града
Смедерева“.
V

Образложење
На 30. седници Скупштине града Смедерева, одржаној
5. априла 2011. године за директора Дирекције за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП
именован је мр Ненад Крчум.
Именовани је на основу члана 21. став 2., члана
25. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) на
22. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 23.
јула 2014. године именован за директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерево.
На основу напред наведеног, Скупштина града
Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014.
године, донела Решење о престанку дужности директора
Дирекцијe за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево JП.

5. Светлани Манџуковић из Смедерева,
6. Драгану Стефановићу из Смедерева,
7. Томиславу Миљковићу из Смедерева,
8. Милораду Стојковићу из Смедерева,
Број 02-175/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године

Број 020-138/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
149.
На основу чланa 21. став 2., члана 25. и члана 31.
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013- Аутентично
тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
I
Владимир Крстин, ЈМБГ 2310970760039,
дипломирани машински инжењер, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, на
период од четири године.
II
Именовани кандидат из тачке I овог Решења је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења
о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Ово Решење је коначно.

III

IV
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу града
Смедерева“.
V
Ово Решење у интегралној верзији објавити на
интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs
и доставити:
1. Владимиру Крстину из Смедерева,
2. Горану Савићу из Смедерева,
3. Лидији Јовановић из Смедерева,
4. Нади Кокот из Смедерева,
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
150.
На основу члана 35., а у вези са чланом 21. став 2., чланом 25. и чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
СМЕДЕРЕВО
I
ВЛАДИМИРУ КРСТИНУ, престаје дужност директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево,
по старом Решењу о именовању број 02-369/2009-11 од 15.
марта 2010. године, због именовања именованог за директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево по
Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон).
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
На 21. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 15.
марта 2010. године за директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Смедерево именован је Владимир Крстин.
Именовани је на основу члана 21. став 2., члана 25. и
члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) на 22. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 23. јула 2014. године
именован за директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево.
На основу напред наведеног, Скупштина града
Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанаку дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево.
Број 020-139/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

151.
На основу чланa 21. став 2., члана 25. и члана 31. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013- Аутентично тумачење
и 44/2014-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) и члана 19.
став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
Владимир Кулагић, ЈМБГ 2201966760012, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног
предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево,
на период од четири године.
II
Именовани кандидат из тачке I овог Решења је дужан да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања Решења
о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Ово Решење је коначно.
IV
Диспозитив овог Решења објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу града
Смедерева“.
V
Ово Решење у интегралној верзији објавити на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и
доставити:
1. Владимиру Кулагићу из Смедерева,
2. Лидији Јовановић из Смедерева,
3. Нади Кокот из Смедерева,
4. Светлани Манџуковић из Смедерева,
5. Милораду Ђорђевићу из Смедерева,
6. Јовану Трифуновићу из Смедерева,
7. Драгану Стефановићу из Смедерева,
8. Драгославу Митковићу из Смедерева,
9. Стевану Банчову из Смедерева,
10. Живораду Миловановићу из Смедерева и
11. Бранку Богдановићу из Смедерева.
Број 02-181/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
152.
На основу члана 35., а у вези чланом 21. став 2., чланом

23. јул 2014. године

25. и чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
МИЛОРАДУ ЂОРЂЕВИЋУ, престаје дужност директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево, због именовања Владимира Кулагића за директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево по Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013-Аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон).
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
На 6. седници Скупштине града Смедерева, одржаној
12. децембра 2012. године за директора Јавног предузећа за
стамбене услуге и топлификацију Смедерево именован је
Милорад Ђорђевић.
На 22. седници одржаној 23. јула 2014. године Владимир Кулагић је на основу члана 21. став 2., члана 25. и
члана 31. став 3. Законa о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) именован за директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево.
На основу напред наведеног, Скупштина града
Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанку дужности директора Јавног
предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.
Број 020-140/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу чланова 35., а у вези са чланом 42. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и
44/2014-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) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

ЗОРАНУ ЗДРАВКОВИЋУ, престаје дужност директора Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, због подношења оставке.

РЕШЕЊЕ

II

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
ВЛАДАНУ ТАШИЋУ, престаје дужност вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево, због истека мандата на који је именован.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложењe
Владан Ташић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, именован
је за вршиоца дужности директора на 11. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 9. априла 2013. године.
Чланом 35. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) утврђено је да мандат
директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем, а чланом 42. став 4. да вршилац
дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево.
Број 020-141/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
154.
На основу чланова 35. и 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
СМЕДЕРЕВО
I

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Зоран Здравковић, директор Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Смедерево, доставио је председнику
Скупштине града Смедерева допис, број 02-325/2013-07 од
5.12.2013. године, којим је поднео оставку на место директора Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.
Чланом 35. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) утврђено је да мандат
директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем.
Такође, чланом 36. овог Закона предвиђено је да се
оставка у писаној форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године, донела Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.
Број 02-325/2013-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
155.
На основу чланова 35. и 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

I

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

КРИСТИЈАНУ ЂУРИЋУ, престаје дужност директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, због
подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Кристијан Ђурић, директор Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево, доставио је председнику Скупштине
града Смедерева допис, број 02-100/2014-07 од 16.7.2014.
године, којим је поднео оставку на место директора Јавног
комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.
Чланом 35.
Закона
о
јавним
предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
утврђено је да мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком и разрешењем.
Такође, чланом 36. овог Закона предвиђено је да се
оставка у писаној форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
На основу напред наведеног, Скупштина града
Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанку дужности директора Јавног
комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.

Образложење
Татјана Ђурић, вршилац дужности директора Јавног
предузећа Телевизија Смедерево, доставила је Скупштини
града Смедерева допис, број 02-64/2014-07 од 30.05.2014.
године, којим је поднела оставку на место вршиоца дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево.
Чланом 35. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) утврђено је да мандат
директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем.
Такође, чланом 36. овог Закона предвиђено је да се
оставка у писаној форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево.

Број 02-64/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године

Број 02-100/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
156.
На основу чланова 35. и 36. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, б рој 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО
I
ТАТЈАНИ ЂУРИЋ, престаје дужност вршиоца дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево,
због подношења оставке.

23. јул 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
157.
На основу чланa 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
Владан Ташић, ЈМБГ 0512962760016, дипломирани
економиста, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Образложење

Чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење, 44/2014-др. закон) прописано је да
орган надлежан за именовање директора јавног предузећа
из члана 21. овог закона именује вршиоца дужности директора, уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке или
у случају разрешења пре истека мандата (члан 42. став 1.
тачка 1).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа, док је чланом 66. став 3. истог закона прописано
да се одредбе овог закона које се односе на скупштину
општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, донето је Решење о именовању вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево у датом тексту.
Број 02-88/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

158.
На основу чланa 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО
I
Јован Ђокић, ЈМБГ 1612983760030, дипломирани
менаџер, именује се за вршиоца дужности директора
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Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
прописано је да орган надлежан за именовање директора
јавног предузећа из члана 21. овог закона именује
вршиоца дужности директора, уколико директору
престане мандат због истека периода на који је именован,
због подношења оставке, или у случају разрешења пре
истека мандата (члан 42. став 1. тачка 1).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, док је чланом 66. став 3. истог закона
прописано да се одредбе овог закона које се односе на
скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Решењем Скупштине града Смедерева, број 02338/2012-12 од 12. децембра 2012. године за директора
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево
именован је Зоран Здравковић, Именовани је својим
дописом, број 02-325/2014-07 од 5.12.2014. године. поднео
оставку.
На основу напред наведеног, а сходно позитивноправним прописима, донето је Решење о именовању
вршица дужности директора Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Смедерево у датом тексту.
Број 02-89/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
159.
На основу чланa 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО
I
Владимир Ђуричић, ЈМБГ 0610974760013, дипломирани
пољопривредни инжењер, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) прописано је да
орган надлежан за именовање директора јавног предузећа
из члана 21. овог закона именује вршиоца дужности
директора, уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке, или
у случају разрешења пре истека мандата (члан 42. став 1.
тачка 1).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, док је чланом 66. став 3. истог закона
прописано да се одредбе овог закона које се односе на
скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Решењем Скупштине града Смедерева број 02332/2012-12 од 12.12.2012. године, за директора Јавног
комуналног предузећа Чистоћа Смедерево именован је
Кристијан Ђурић. Именовани је својим дописом број 02100/2014-07 од 16.07.2014. године поднео оставку.
На основу напред наведеног, а сходно позитивноправним прописима, донето је Решење о именовању
вршица дужности директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево у датом тексту.
Број 02-102/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
160.
На основу чланова 35., 36. и 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66.
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став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА
СМЕДЕРЕВО
I
Јелена Милосављевић, ЈМБГ 2608968765022, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) прописано је да орган
надлежан за именовање директора јавног предузећа из члана 21. овог закона именује вршиоца дужности директора,
уколико директору престане мандат због истека периода на
који је именован због подношења оставке, или у случају
разрешења пре истека мандата (члан 42. став 1. тачка 1).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
прописано је да Скупштина општине, у складу са законом,
именује и разрешава директоре установа чији је оснивач,
док је одредбом члана 66. став 3. истог закона прописано да
се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-Пречишћен текст) прописано је да скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач.
Решењем Скупштине града Смедерева, број 02109/2013-07 од 09. априла 2013. године за вршиоца дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево именована је Татјана Ђурић, дипломирани политиколог. Именована је својим дописом, број 02-64/2014-07 од
30.05.2014. године поднела оставку.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, донето је Решење о именовању вршиоца
дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево, у датом тексту.
Број 02-64/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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161.
На основу чланова 25., 28. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), 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) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД СМЕДЕРЕВО
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Доноси се Одлука о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач град Смедерево (у даљем тексту:
Предузећа).
Члан 2.
Овом Одлуком прописује се начин и поступак
спровођења јавног конкурса за именовање директора
Предузећа, рад Комисије за именовање директора, као и
друга питања која су од значаја за спровођење поступка
именовања директора.
II НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ
КОНКУРСА
Члан 3.
Поступак за именовање директора Предузећа спроводи се
у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-Аутентично
тумачење и 44/2014-др. закон) и овом Одлуком.
Директоре Предузећа именује Скупштина града Смедерева по спроведеном јавном конкурсу (у даљем тексту:
конкурс).
Конкурс у смислу ове Одлуке, чини скуп активности
које се односе на припрему и објављивање огласа, прикупљање пријава, рангирање кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката у складу са законом.
Члан 4.
Учесници на конкурсу су сва заинтересована лица која
испуњавају услове прописане законом и конкурсом и која
поднесу пријаву на конкурс.
Члан 5.
Учесник на конкурсу не може бити:
1. лице које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу конкурса,
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2. лице које је члан органа управе јавног или јавног
комуналног предузећа,
3. лице које је осуђивано за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
4. лице коме је изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног
или јавног комуналног предузећа.
Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за
јавни конкурс су доступне јавности.
Члан 7.
Услови и критеријуми за именовање директора
Предузећа прописани су Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и
Статутом Предузећа.
Члан 8.
Услови за учешће на јавном конкурсу се објављују у
огласу јавног конкурса који је саставни део ове Одлуке.
Услови за учешће на јавном конкурсу не могу имати
дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 9.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије у року од 8 (осам) дана од дана доношења
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Смедерево.
Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет
страници града Смедерева, с тим што се мора навести када
је оглас о јавном конкурсу објављен у ''Службеном гласнику
Републике Србије''.
Члан 10.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 11.
Оглас о јавном конкурсу садржи: податке о јавном
предузећу, радном месту, условима за именовање директора
јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку
и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве,
податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о
доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас из става 1. овог члана може да садржи и друге
елементе потребне за спровођење поступка именовања
директора Предузећа.
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III САСТАВ, НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
КОМИСИЈЕ
Члан 12.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач град Смедерево, образована решењем Скупштине
града Смедерева (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и четири члана од којих:
- Председник и три члана се именују на предлог
оснивача, с тим да је један од чланова представник
запослених у предузећу за које се расписује конкурс.
- Један члан Комисије се именује на предлог Сталне
конференције градова и општина.
Комисија је у свом раду независна.
Члан 13.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни
посланици, одборници у Скупштини града Смедерева,
именована лица у органима Града и органима државне
управе.
Члан 14.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седнице Комисије сазива и њима председава
председник Комисије.
У случају оправдане одсутности или спречености
председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима
председава најстарији члан Комисије.
Члан 15.
Комисија пуноважно ради ако седници присуствује
већина од укупног броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова Комисије.
На седници Комисије се води записник у који се
обавезно уноси: место и датум одржавања седнице, имена
присутних и одсутних чланова Комисије, оправданост
одсуства, дневни ред, ток изборног поступка, изнети
предлози и мишљења чланова Комисије, резултати гласања,
издвојена мишљења и друго.
Записник води члан Комисије кога је одредио
председник Комисије на првој седници.
Комисија може донети Пословник о раду и друга акта
која су од значаја за рад Комисије, а на која сагласност даје
Градско веће града Смедерева.
IV ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Члан 16.
Након истека рока за подношење пријава на конкурс,
лице из члана 14. ове Одлуке заказује седницу Комисије
на којој евидентира и проверава све поднете пријаве, а у
складу са објављеним огласом о јавном конкурсу.
Члан 17.
Комисија саставља списак кандидата који испуњавају
услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне
оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
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кандидата према мерилима прописаним Статутом јавног
предузећа за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак се спроводи усменим разговором
између кандидата и Комисије.
Комисија унапред припрема питања (максимално 15),
с тим да се свим кандидатима постављају иста питања и по
истом редоследу.
Комисија може у току разговора да постави и додатна
питања ако сматра да су неопходна додатна објашњења.
Након извршеног усменог разговора, Комисија сваког
кандидата бодује бодовима од 1 до 5.
Члан 18.
Кандидате који су испунили мерила прописана за
именовање директора јавних предузећа, Комисија увршћује
на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље
рангирана кандидата и прикупљеним бодовима доставља
се Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево (у даљем тексту: Одељење), заједно са
записником о изборном поступку.
Члан 19.
Одељење припрема решење о именовању и доставља га
Скупштини града Смедерева.
Скупштина града Смедерева, након разматрања
достављене листе, записника о изборном поступку и
предлога акта, одлучује о именовању директора доношењем
решења о именовању предложеног кандидата, или неког
другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 20.
Решење о именовању директора са образложењем,
доставља се лицу које је именовано и свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Решење из става 1. овог члана, са образложењем,
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“
и „Службеном листу града Смедерева“, као и на интернет
страници града Смедерева.
Члан 21.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на
његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од
дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног
конкурса, под надзором Комисије.
Члан 22.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина града Смедерева
из оправданих разлога може продужити за још осам дана.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му
је одређен, Скупштина града Смедерева може да именује
неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи
на рад у року из става 1. овог члана, Скупштина града
Смедерева одлучиће о даљем току поступка.
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Члан 23.

Ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини
града Смедерева не буде предложен кандидат за именовање
због тога што је Комисија утврдила да ни један кандидат
који је учествовао у изборном поступку не испуњава
услове за именовање, или ако Скупштина града Смедерева
не именује предложеног кандидата или другог кандидата
са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по
поступку прописаном Законом о јавним предузећима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 - Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО:
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево, Народног фронта 4.
матични број 20782633, ПИБ 107333843,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
решењем број БД 139168/2011 од 16.11.2011. године, претежна делатност: - 96.03 - погребне и сродне делатности.
Пословање Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) и Статутом Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од
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најмање 4 године,
- да има три године радног искуства на руководећим
пословима,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције директора.
Директор јавног комуналног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево.
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме
кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном
конкурсу је Слађана Луковић, контакт телефон: 4622-021
лок.1662
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем поште или преко писарнице Градске управе града Смедерева
на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, улица
Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком ''за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево“.
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- потврда да има три године радног искуства на
руководећим пословима,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кривична дела која га чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева, www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије".
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Рспублике Србије“, број 119/2012,116/2013
- Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО:
Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево,
Горанска бб
матични број 20782641, ПИБ 107333835,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 139154/2011 од 16.11.2011. године,
претежна делатност: - 52.21 - услужне делатности у
копненом саобраћају.
Пословање Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) и Статутом Јавног
комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
- да има три године радног искуства на руководећим
пословима,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције директора.
Директор јавног комуналног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево.

23. јул 2014. године

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме
кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Слађана Луковић, контакт телефон: 4622-021 лок.1662
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем поште
или преко писарнице Градске управе града Смедерева на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево,
улица Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- потврда о радном искуству од 3 године на руководећим
пословима,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано
за кривична дела која га чине неподобним за вршење
функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници града Смедерева, www.smederevo.org.rs
на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Рспублике Србије“, број 119/2012,116/2013
- Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево
1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО:
Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево, 17. Октобра 23
матични број 20782650, ПИБ 107333827,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 139160/2011 од 16.11.2011. године,
претежна делатност: - 68.20 - изнајмљивање властитих
или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Пословање Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног комуналног
предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) и Статутом Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године,
- да има три године радног искуства на руководећим
пословима,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције директора.
Директор јавног комуналног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево.
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кан-
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дитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Слађана Луковић, контакт телефон: 4622-021 лок.1662
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем поште или преко писарнице Градске управе града Смедерева
на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, улица
Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора Јавног
комуналног предузећа Пијаце Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- исправе којима се доказује три године радног искуства
на руководећим пословима,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за
кривична дела која га чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева, www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 - Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево
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1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО:
Јавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево, Шалиначка бб,
матични број 20782625, ПИБ 107333851,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 139179/2011 од 16.11.2011. године,
претежна делатност: - 38.11 - сакупљање отпада који
није опасан.
Пословање Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног комуналног
предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) и Статутом Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има најмање високо образовање,
- да има 6 месеци радног искуства на руководећим
пословима,
- да има радно искуство у комуналним делатностима
најмање две године,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције директора.
Директор јавног комуналног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ

23. јул 2014. године

Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем
поште или преко писарнице Градске управе града
Смедерева на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево,
улица Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- потврда о радном искуству од најмање 6 месеци
на руководећим пословима,
- потврда о радном искуству у комуналним делатностима
од најмање 2 године,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за
кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме
кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Слађана Луковић, контакт телефон: 4622-021 лок.1662
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Рспублике Србије“, број 119/2012,
116/2013 - Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Смедерево
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО:
Јавно предузеће Градска стамбена агенција Смедерево,
Омладинска 1.
матични број 20573856, ПИБ 106301591,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре ре-
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шењем број БД 142494/2009 од 29.09.2009. године,
претежна делатност: - 41.10 - разрада грађевинских
пројеката.
Пословање Јавног предузећа Градска стамбена агенција
Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног предузећа
Градска стамбена агенција Смедерево (''Службени лист
града Смедерева", број 2/2013) и Статутом Јавног предузећа
Градска стамбена агенција Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног предузећа Градска стамбена агенција
Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године,
- да има три године радног искуства на руководећим
пословима,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење функције директора.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево.
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме
кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном
конкурсу је Слађана Луковић, контакт телефон: 4622-021
лок.1662
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем поште
или преко писарнице Градске управе града Смедерева на адресу
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:Комисија за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, улица
Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа Градска стамбена агенција Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- потврду о радном искуству од најмање 3 године на
руководећим
пословима,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за
кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева, www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Рспублике Србије“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа Телевизија
Смедерево
1.
ПОДАЦИ
О
ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ
ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО:
Јавно предузеће Телевизија Смедерево, Улица горанска бб,
матични број 06847242, ПИБ 102289840,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД 42903/2006 од 15.05.2006. године,
претежна делатност: - 60.20 - производња и емитовање
телевизијског програма.
Пословање Јавног предузећа Телевизија Смедерево
уређује се Одлуком о оснивању Јавног предузећа Телевизија
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2013) и Статутом Јавног предузећа Телевизија Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
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2. РАДНО МЕСТО:
директор Јавног предузећа Телевизија Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године,
- да има три године радног искуства на руководећим
пословима,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење
функције директора,
- знање енглеског или неког светског језика.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
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- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
- потврда о радном искуству од најмање три године на
руководећим
пословима,
- доказ о знању енглеског или неког светског језика,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за
кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Смедерево
5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме
кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном
конкурсу је Наташа Лазић, контакт телефон: 026/672-724
локал 1829.
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем поште
или преко писарнице Градске управе града Смедерева на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево,
улица Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора
Јавног предузећа Телевизија Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,

Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Рспублике Србије“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон)
Скупштина града Смедерева оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор кандидата за именовање
директора Јавног предузећа Спортски
центар Смедерево
1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
Јавно предузеће Спортски центар Смедерево, Улица
Ђуре Даничића бр. 6,
матични број 20905921, ПИБ 107963248,
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД 21373/2013 од 06.03.2013. године,
претежна делатност: - 93.11 - Делатност спортских
објеката.
Пословање Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево уређује се Одлуком о оснивању Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 10/2013- пречишћен текст) и Статутом
Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 4/2013).
2. РАДНО МЕСТО:
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директор Јавног предузећа Спортски центар Смедерево.
3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је пунолетан и пословно способан,
- да има најмање високо образовање,
- да има 2 (две) године радног искуства на руководећим
пословима,
- да има неопходна знања из области финансија, права и
других области, неопходних
за управљање Јавним предузећем,
- да није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за вршење
функције директора.
Директор јавног комуналног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор се именује на период од четири године.
4. МЕСТО РАДА:
Смедерево
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- потврда о радном искуству од најмање 2 (две) године
на руководећим
пословима,
- доказ о неопходним знањима из области финансија,
права и других
области, неопходних за управљање Јавним предузећем ,
- радна књижица,
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано за
кривична дела која га
чине неподобним за вршење функције директора.
Сви докази прилажу се у оргиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, дневном листу који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и
на интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.
rs на којој се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И
ВЕШТИНЕ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у
изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.

Број 02-90/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандитата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандитат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања.
7. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Лице задужено за давање обавештења о Јавном
конкурсу је Наташа Лазић, контакт телефон: 026/672-724
локал 1829.
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, путем
поште или преко писарнице Градске управе града
Смедерева на адресу:
„Комисија за именовање директора јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево,
улица Омладинска 1, 11300 Смедерево, са назнаком „за
Јавни конкурс - за избор кандидата за именовање директора
Јавног предузећа Спортски центар Смедерево“.“
9. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- лекарско уверење,
- диплома о стеченом образовању,
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На основу чланова 26., 27. став 4. и 34. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др.
закон), 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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СМЕДЕРЕВО
I
Образује се Комисија за именовање директора јавних
и јавних комуналних предузећа чији је Оснивач град
Смедерево.
У стални састав Комисије се именују:
- за председника
Олга Свилар, дипломирани економиста, представник
Оснивача
- за чланове
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1. Јовица Петровић, дипл.маш.инж., представник
Оснивача,
2. Радиша Јовановић, дипл.маш.инж., представник
Оснивача,
3. Горан Антић, дипломирани правник, представник
Сталне конференције градова
и општина.
Представници запослених у предузећима за која се
расписује јавни конкурс за именовање директора су:
1. Снежана Глишић, ССС, за Јавно комунално
предузеће Чистоћа Смедерево,
2. Данијела Аћимовић, дипл. правник, за Јавно
комунално предузеће
Зеленило и гробља Смедерево,
3. Милена Грбовић, дипл.економиста, за Јавно
комунално предузеће
Паркинг сервис Смедерево,
4. Зоран Здравковић, дипл. економиста, за Јавно
предузеће Градска стамбена
агенција Смедерево,
5. Саша Видосављевић, дипл.инж.пољопривреде, за
Јавно комунално предузеће
Пијаце Смедерево,
6. Милена Башић, дипл. инж. Саобраћаја, за Јавно
предузеће
Телевизија Смедерево,
7. Младен Савић, професор физичке културе, за Јавно
предузеће Спортски центар
Смедерево.
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163.
На основу чланa 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА СМЕДЕРЕВО У
СМЕДЕРЕВУ
I
Даје се сагласност на Статут Радничког универзитета
Смедерево у Смедереву, број 412 од 13.05.2014. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 110-12/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

II
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да,
у складу са одредбама Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),
спроведе јавни конкурс за именовање директора јавних
и јавних комуналних предузећа чији је Оснивач град
Смедерево и то:
1. Јавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево,
2. Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Смедерево,
3. Јавно комунално предузеће Паркинг сервис
Смедерево,
4. Јавно предузеће Градска стамбена агенција
Смедерево,
5. Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево,
6. Јавно предузеће Телевизија Смедерево,
7. Јавно предузеће Спортски центар Смедерево.
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-91/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

На основу чл. 30. и 44. Закона о култури („Сл.
Гласник РС“ број 72/2009) и чл. 21. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број 42/9, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испред др. закона и
83/2005-испред др. закона), а у складу са Одлуком
о промени оснивачког акта Радничког универзитeта
у Смедереву број 020-2/2014-07 од 31. јануара 2014.
године („Сл. лист града Смедерева“ бр. 1/2014)
Управни одбор Радничког универзитета Смедерево
на својој седници одржаној дана 13.05.2014. год.,
доноси

С Т АТ У Т
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА СМЕДЕРЕВО У
СМЕДЕРЕВУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом уређује се правни положај, делатност,
унутрашњa организацијa, органи установе, њихов састав,
начин именовања и надлежност, услови за именовање и
разрешење директора установе и друга питања од значаја
за рад Установе у области културе и образовања Раднички
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универзитет Смедерево у Смедереву ( у даљем тексту:
Установа).
НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
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студије;
2.Центар за стручно образовање;
3.Центар за културу и забаву и
4.Заједничке службе.

Члан 2.
Установа послује под називом: РАДНИЧКИ
УНИВЕРЗИТЕТ СМЕДЕРЕВО у Смедереву.
Седиште Установе је у Смедереву, Карађорђева 4.
Члан 3.
Установа не може променити своју делатност, седиште
и пословно име, нити вршити статусне промене без
сагласности Oснивача.

Члан 8.
Радом организационих јединица руководе Управници
Центара.
Управнике организационих јединица распоређује
директор Установе.
Управници организационих јединица су самостални у
вршењу правних радњи у оквирима овлашћења пренетих
од стране директора Установе у складу са општим актима
и овим Статутом.
Члан 9.

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Оснивач Установе је Град Смедерево ( у даљем тексту
: Оснивач).
Установа има статус правног лица са правима и
обавезама утврђеним законом и овим Статутом.
Установа je, у правном промету са трећим лицима,
самостална и иступа у своје име и за свој рачун.
За своје обавезе Установа одговара свим средствима
којим располаже ( потпуна одговорност).
На оснивање, организацију и рад Установе примењују
се прописи о јавним службама.
Члан 5.
Установа је уписана у судски регистар Привредног
суда у Пожаревцу.
Члан 6.
Установа имa два печата и штамбиљ. Један печат је
округлог облика, пречника 32 mm са кружно исписаним
текстом, на српском језику, ћирилицом, који гласи :
Република Србија, Раднички универзитет Смедерево,
Смедерево Установа у области културе и образовања
и грб Републике Србије у средини. Овим печатом се
оверава веродостојност јавне исправе коју издаје Установа
(сведочанства, дипломе и друге јавне исправе), а за његово
чување и употребу надлежан је директор Установе.
Други печат је истог облика и садржине , пречника
26 mm , који се употребљава у платном промету и служи
за оверу других аката, а за његово чување и употребу
надлежан је секретар Установе.
Штамбиљ Установе је правоуглог облика, димензија
60 x 40 mm са водоравно исписаним текстом ћирилицом
који гласи : Република Србија, Раднички универзитет
Смедерево, Установа у области културе и образовања, број,
датум и Смедерево.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ
Члан 7.
Установа послује као јединствен правни субјект, у
оквиру кога постоје организационе јединице и то :
1.Центар за опште образовање одраслих и ванредне

Детаљнија унутрашња организација Установе утврђује
се Правилником о организацији рада и систематизацији
послова који доноси директор Установе.
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 10.
Делатност Установе је:
85.59- Остало образовање
85.32- Средње стручно образовање
85.52- Уметничко образовање
85.60- Помоћне образовне делатности
59.14- Делатност приказивања кинематографских дела
90.01- Извођачка делатност
90.02- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
90.03- Уметничко стваралаштво
90.04- Рад уметничких установа
93.29- Остале забавне и рекреативне делатности
94.11- Делатности пословних удружења и удружења
послодаваца
59.13- Дистрибуција кинематографских дела, аудио
визуелних дела и телевизијског програма
18.13- Услуге припреме за штампу
58.14- Издавање часописа и периодичних издања
58.19 -Остала издавачка делатност
82.30 -Организовање састанака и сајмова
73.11- Делатност рекламних агенција
70.21- Делатност комуникација и односа са јавношћу
72.20- Истраживање и развој у друштвеним и
хуманистичким наукама
73.12- Медијско представљање
СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ
Члан 11.
Средства за обављање делатности Установе
обезбеђују се :
- из Буџета града за остваривање програма Установе,
плата запослених, материјалне
трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање
објеката и опремање објеката;
- из Буџета Републике;
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- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.
Члан 12.
Пословни простор и опрему за обављање делатности
из члана 10. овог Статута обезбеђује Оснивач.
Пословни простор из претходног става овог члана не
може бити предмет отуђења или хипотеке, нити се може
издавати у закуп без сагласности Оснивача.
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њиховом отпису,
-врши и друге послове утврђене актом о оснивању
Установе, овим Статутом и законом.
Члан 16.
Управни одбор ради на седницама.
Седницу Управног одбора сазива и њеним радом
руководи председник Управног одбора.
Управни одбор може да заседа и пуноважно одлучује
уколико седници присуствује више од половине чланова
Управног одбора.
Члан 17.

ОРГАНИ УСТАНОВЕ И ЊИХОВА ОВЛАШЋАЊА
Члан 13.
Органи Установе су: Управни одбор, Надзорни одбор
и директор.
Управни одбор

Члан 14.

Управни одбор Установе има девет чланова које именује
Скупштина града Смедерева, на период од 4 године.
Шест чланова Управног одбора су представници
Оснивача, а три се именују из реда запослених у Установи.
Предлог чланова Управног одбора из реда запослених
утврђује већина запослених у Установи.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност
од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Скупштина града Смедерева може до именовања
председника и чланова Управног одбора да именује
вршиоце дужности председника и чланова Управног
одбора, као и у случају када председнику, односно члану
Управног одбора престане дужност и пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана
Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Члан 15.
Управни одбор обавља следеће послове:
-доноси Статут и Пословник о свом раду и друга општа
акта предвиђена законом и овим Статутом;
-утврђује пословну и развојну политику Установе;
-доноси Програм рада и Годишњи финансијски план рада;
-усваја Извештај о пословању и Годишњи обрачун;
-усваја Извештај о попису;
-даје предлог Оснивачу о статусним променама и
делатности Установе;
-даје предлог Оснивачу о кандидату за директора;
-закључује Уговор о раду са директором, на одређено
време, до истека рока на који је изабран , односно до
његовог разрешења, а када је за директора именовано
лице које је већ запослено у истој установи на неодређено
време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом
о раду;
-именује сталне и повремене комисије и друга тела;
-решава у другом степену о правима запослених
у случајевима предвиђеним Законом и Појединачним
колективним уговором;
-доноси инвестиционе и друге одлуке;
-доноси одлуке о набавци основих средстава и о

Сазивање седница и друга питања везана за рад
Управног одбора ближе се уређују Пословником о раду .
Надзорни одбор
Члан 18.
Надзорни одбор Установе именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор Установе има три члана, од којих
су два представници Оснивача, а један члан је из реда
запослених у Установи.
Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се
на предлог већине запослених у Установи.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност
од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан Управног одбора у Установи.
Скупштина града Смедерева може до именовања
председника и чланова Надзорног одбора да именује
вршиоце дужности председника и чланова Надзорног
одбора, као и у случају када председнику, односно члану
Надзорног одбора престане дужност и пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног
одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
-врши надзор над пословањем Установе;
-прегледа периодичне и годишње обрачуне Установе и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима ;
-утврђује да ли се пословне књиге Установе воде у
складу са важећим прописима;
-доноси Правилник којим ближе одређује начин свог
рада;
-најмање једанпут годишње, надлежним огранима
Оснивача подноси извештај о свом раду;
-указује директору и Управном одбору на пропусте
и незаконитост и обавештава Оснивача о евентуалним
пропустима Управног одбора, директора и других
запослених у Установи;
-обавља и друге послове утврђене законом, одредбама
овог Статута и општим актима Установе.
Директор Установе

Члан 20.

Установу заступа и представља директор у границама
овлашћења која произилазе из закона и одредаба овог
Статута.
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Директор може у оквиру својих овлашћења, дати
запосленом или лицу које није запослено у Установи,
писано овлашћење за закључивање одређених правних
послова, односно предузимање одређених правних радњи
или закључивање појединачно одређених правних послова
и предузимање појединачно одређених правних радњи или
за заступање и представљање Установе пред одређеним
органима, организацијама или лицима.
Члан 21.
Директора Установе именује и разрешава Скупштина
града Смедерева.
Директор се именује на основу претходно спроведеног
јавног конкурса, на перид од
четири године, и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и
спроводи Управни одбор Установе.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60
дана пре истека мандата
директора.
Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса
изврши избор кандидата и предлог достави Оснивачу.
Оснивач именује директора Установе на основу
предлога Управног одбора
Установе.
Ако Оснивач није прихватио предлог Управног одбора
сматра се да јавни конкурс
није успео.
Услови за избор кандидата за директора Установе
утврђују се Статутом Установе.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Установе, као
саставни део конкурсне документације.
Права и дужности директора уређују се Статутом
Установе.
Члан 22.
За директора Установе може бити именовано лице које
поред општих законских услова испуњава и посебне:
-високо образовање из области друштвених наука,
односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године;
-најмање годину дана радног искуства у области
културе или образовања;
-да поседује организационе способности и смисао за
руковођење.
Члан 23.
У случају да директору престане дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс није успео, скупштина
града Смедерева именоваће вршиоца дужности директора
без конкурса. Вршилац дужности има сва права и дужности
директора Установе.
Члан 24.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже годину дана.
Члан 25.
У вршењу послова из свог делокруга директор
Установе је самосталан и за свој рад одговоран је Управном
одбору и Оснивачу.
Члан 26.
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Директор обавља следеће послове:
-организује и руководи радом Установе;
-доноси Акт о организацији и систематизацији послова
на коју сагласност даје Градско веће града Смедерева и
друге опште акте у складу са законом и Статутом Установе;
-самостално доноси одлуке, осим оних које спадају
у надлежност Управног и Надзорног одбора или другог
органа утврђеног законом, Статутом или другим актом
Установе;
-заступа Установу према трећим лицима и одговоран је
за законитост рада Установе;
-предлаже основе пословне политике, план развоја и
програм рада Установе;
-извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;
-предузима мере за оствривање и развијање пословне
сарадње са другим установама и предузећима;
-одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима из радног односа у складу са законом;
-доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу
средстава према наменама утврђеним финансијским
планом;
-подноси Извештај о раду и пословању и годишњи
обрачун;
-одлучује о дисциплинској одговорности;
-стара се о законом прописаним обавезама Установе
-врши и друге послове предвиђене законом, Статутом и
другим општим актима Установе.
Члан 27.
Директор одговара за законитост рада Установе и
резултате пословања, а материјално за штету нанету
Установи доношењем и извршавањем одлука за које је
надлежан.
Члан 28.
Дужност директора престаје истеком мандата и
разрешењем.
Директор може бити разрешен пре истека мандата, у
следећим случајевима:
-на лични захтев директора;
-ако обавља дужност супротно одредбама закона и овог
Статута;
-ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету Установи или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду Установе;
-ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности
директора, односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора;
-и из других разлога утврђених законом.
Члан 29.
Предлог за покретање поступка разрешења директора,
у случајевима из претходног члана, може дати поред
Управног одбора и Оснивач.
Стручни органи
Члан 30.
Установа има Стручни савет.
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Стручни савет је консултативно-саветодавно тело
директора, који разматра питања стручног рада Установе и
даје предлог директору о унапређивању и проширењу рада
у Установи.
Члан 31.
Стручни савет чине: директор, управници
организационих јединица, шеф рачуноводства, као и други
запослени које директор одреди.
Седницу стручног савета сазива и њоме председава
директор Установе.
Седницама стручног савета присуствује и секретар
Установе.
Стручни савет доноси Пословник о раду.
ПЛАНИРАЊЕ
Члан 32.
Установа доноси Годишњи програм и План рада.
Годишњи програм и План рада доноси Управни одбор
на предлог директора.
Члан 33.
Директор Установе је дужан да најмање два путa
годишње обавештава Управни одбор и запослене о
реализацији Годишњег програма и о резултатима пословања
Установе.
ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 34.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци:
-које надлежни орган прогласи пословном тајном;
-које надлежни орган , као поверљиве, саопшти
Установи;
-који се односе на делатност Установе, ако су одређени
као војна или службена тајна;
-који садрже понуде за јавни конкурс или јавно
надметање, до објављивања резултата конкурса или
надметања;
-друге исправе или подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу, било противно интересу Установе.
Члан 35.
Запослени у Установи су дужни да чувају податке који
представљају пословну
тајну, независно од начина њиховог сазнања.
Ова дужност траје и по престанку радног односа.
Члан 36.
Повреда чувања пословне тајне представља повреду
радне дужности.
Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање података, односно давања на увид исправа које
представљају пословну тајну, ако се:
-пословна тајна саопштава лицима, органима и организацијама којима се мора или може саопштити на основу
прописа или овлашћења која произилазе из функције коју
они врше, односно положаја на коме се налазе;
-члановима Управног и Надзорног одбора, на седницама
одбора, уколико је такво саопштавање неопходно ради
обављања њихове функције, с тим да се присутни
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упозоравају да се те исправе и подаци сматрају пословном
тајном;
-саопштавају надлежном органу при пријављивању
кривичних дела, привредног преступа или прекршаја и
-саопштавају надзорном органу.
ОПШТИ АКТИ
Члан 37.
Општи акти Установе су:
-Статут;
-Појединачни колективни уговор;
-Правилник о организацији и систематизацији послова;
-Правилник о рачуноводству;
-Правила заштите од пожара;
-Остали општи акти чија обавеза произилази из закона
или Управни одбор утврди потребу за њиховим доношењем.
Члан 38.
Статут је основни општи акт Установе којим се утврђују најважнији односи и питања у Установи.
Статут Установе, као и његове измене и допуне доноси
Управни одбор.
Сагласност на одредбе Статута , његове измене и допуне, даје скупштина града Смедерево.
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и
структура запослених даје Градско веће града Смедерева.
Остале опште акте, осим оних које доноси директор,
као и њихове измене и допуне, доноси Управни одбор на
предлог директора.
Члан 39.
Запошљавање у Установи, права и обавезе из радног
доноса, као и права, обавезе и одговорности запослених
регулисаће се Појединачним колективним уговором .
Члан 40.
Општи акти Установе ступају на снагу у року од 8 дана
од дана њиховог доношења.
Члан 41.
Општи акти Установе не могу бити у супротности са
одредбама овог Статута.
У случају супротности општег акта и Статута
примењиваће се одредбе Статута до усаглашавања општег
акта.
Члан 42.
Иницијативу за доношење, измене или допуне овог
Статута и других општих аката могу дати: директор,
Управни одбор и Организација синдиката.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Установа је у свом пословању дужна да се придржава
свих позитивних прописа који се односе на заштиту
животне средине.
Члан 44.
Органи Установе који на дан доношења овог Статута
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обављају функцију, настављају са обављањем своје
функције у складу са одредбама овог Статута.
Надлежни органи Установе ускладиће општа акта
Установе са одредбама овог Статута, најкасније у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 45.
Надзор над применом одредаба овог Статута врше директор Установе и Управни одбор, свако у оквиру својих
надлежности.
Надзор над законитошћу рада Установе врши Одељење
за јавне службе Градске управе Смедерево.
Уколико се јави недоумица у погледу значења појединих одредаба овог Статута, Управни одбор може утврдити
аутентично тумачење спорних одредаба.
Аутентично тумачење се утврђује на начин и по поступку предвиђеном за доношење Статута.
Аутентично тумачење има обавезујуће дејство.

града Смедерева“, број 7/2010, 2/2012, 13/2012 и 1/2014),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Школског одбора Славољуб Бачић, представник јединице
локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана Школског
одбора именује се Катарина Новаковић, представник
јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-62/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 46.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Радничког универзитета Смедерево у Смедереву бр.
622/1 од 17. новембра 1998. године.
Члан 47.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, по претходној сагласности Скупштине града
Смедерево и биће објављен у „Службеном листу града
Смедерева“.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Димитрије Павковић, ср

Страна 147 – Број 4

165.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013),
члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

164.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и
55/2013), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву („Службени лист

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКОТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2013 и 1/2014), мења се
у тачки I тако што се разрешавају дужности чланови
Школског одбора Верка Ђиновић, представник родитеља
ученика и Срђан Ђорђевић, представник родитеља ученика
а уместо њих за нове чланове Школског одбора именују се
Владан Којић, представник родитеља ученика и Биљана
Радовић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-82/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 148 – Број 4
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166.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка
1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013-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) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Др Весни Ивковић, престаје дужност директора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, због подношења
оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Др Весна Ивковић, директор Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву, доставила је председнику Скупштине града
Смедерева допис, број 02-187/2014-07 од 8.7.2014. године,
којим је поднела оставку на место директора Дома здравља
„Смедерево“ у Смедереву.
Чланом 135. став 1. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005,
72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
45/2013-др.закон) утврђено је да мандат директора престаје
истеком мандата и разрешењем.
Чланом 135. став 2. тачка 1. истог Закона, оснивач
здравствене установе, разрешиће директора пре истека
мандата на лични захтев.
На основу напред наведеног, Скупштина града
Смедерева је на 22. седници одржаној 23. јула 2014. године,
донела Решење о престанку дужности директора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву.
Број 02-187/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
167.
На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012 и 45/2013-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

23. јул 2014. године

129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
Др Радиша Мијаиловић, ЈМБГ 03032956760022, специјалиста ургентне медицине, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005,
72/2009- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012
и 45/2013-др. закон) утврђено је да директора, заменика
директора, чланове Управног одбора и Надзорног одбора
здравствене установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 134. наведеног Закона предвиђено је да ако
управни одбор здравствене установе не изврши избор
кандидата за директора здравствене установе, односно
ако оснивач здравствене установе не именује директора
здравствене установе, у складу са одредбама овог закона,
оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период од шест месеци, као и то да се услови за избор, права,
обавезе и одговорности директора здравствене установе
односе се и на вршиоца дужности директора здравствене
установе.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
прописано је да Скупштина општине, у складу са законом,
именује и разрешава директоре установа чији је оснивач,
док је одредбом члана 66. став 3. истог закона прописано да
се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-Пречишћен текст) прописано је да скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач.
Решењем Скупштине града Смедерева, број 02187/2013-07 од 5. јула 2013. године за директора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву именована је др мед.
Весна Ивковић, специјалиста медицине рада. Именована је
својим дописом, број 02-187/2014-07 од 08.07.2014. године
поднела оставку.
На основу напред наведеног, а сходно позитивноправним прописима, донето је Решење о именовању
вршиоца дужности директора Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву, у датом тексту.

23. јул 2014. године
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Број 02-187/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

168.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 48. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и члана 28. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-99/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
170.
На основу члана 45., а у вези са чланом 66. став
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 44. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013-пречишћен текст) и члана 26. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ДР ИВИЦИ ЈЕВТИЋУ, престаје функција члана
Градског већа града Смедерева, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-65/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
169.
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I
ЗОРАН МИШЕЉИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-144/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
171.

На основу члана 50, а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 48. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и члана 28. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МР ГРАДИМИРУ РАДОЈКОВИЋУ, престаје функција
члана Градског већа града Смедерева, због подношења оставке.
II

На основу члана 45., а у вези са чланом 66. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ВЕСНА СТЕФАНOВИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева.
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23. јул 2014. године
II

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-145/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-147/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

172.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 11., члана
33. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст), и члана 22. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је

Градско веће
174.
На основу члана 29. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 135. седници одржаној
26. јуна 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

I
ВЕРИЦИ ЖИВАНОВИЋ, престаје функција секретара
Скупштине града Смедерева, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-104/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
173.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 11., члана
32. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст), и члана 22.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 4/2013-пречишћен текст и 4/2014),
Скупштина града Смедерева, на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МИЛИЦА ВРАЧАР, дипломирани правник, поставља
се за секретара Скупштине града Смедерева.

I
Образује се Стручни тим за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства са елементима концесије за
спровођење поступка поверавања обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника на
територији града Смедерева.
У Сручни тим се именују:
- за председника
Зоран Мишељић, одборник
Смедерева

Скупштине

града

- за чланове:
1. Дејан Стоилковић, дипл. инж. саобраћаја у Градској
управи града Смедерева
– задужен за послове из области саобраћаја;
2. Марко Живковић, дипл. инж. саобраћаја у Градској
управи града Смедерева
– задужен за послове из области саобраћаја;
3. Саша В. Петровић, дипл. инж. саобраћаја у Градској
управи града Смедерева
– задужен за послове из области саобраћаја;
4. Љиљана Симанић, дипл. правник у Градској управи
града Смедерева
– задужена за правне послове
5. Дамјан Стајић, дипл. економиста у Градској управи
града Смедерева
– задужен за послове из области финансија и економије
6. Душан Поповац, дипл. економиста у Градској
управи града Смедерева
– задужен за послове из области јавних набавки;
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

7. Тања Крчум, дипл. просторни планер у Градској
управи града Смедерева
– задужена за послове из области екологије и заштите
животне средине.
II
Задаци Стручног тима су:
- пружање стручне помоћи Градском већу града
Смедерева при припреми потребних анализа, односно
студија оправданости давања концесије, при припреми и
изради услова и конкурсне документације, правила и услова
за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума
за избор понуде;
- прегледање и оцена пристиглих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније
понуде за давање концесије или предлога одлуке о поништају
поступка давања концесије, и образложење тих предлога;
- обављање осталих послова потребних за реализацију
поступка давања концесије.
Задаци чланова стручног тима по областима су:
- председник треба да организује, усклађује и
координира радом Стручног тима и даје потребна
обавештења и упутства члановима;
- из области саобраћаја за послове одређивања
предмета концесије, саобраћајно техничких услова
и ефикасног функционисања техничко-технолошких
система, спровођења плана линија и др.;
- из области права за послове спровођења поступка,
рока трајања концесије, права и обавезе концесионара,
питања услова и начина вршења надзора и евентуалног
одузимања поверених послова, израде предлога и нацрта
одлука, уговора, дописа, студија и сл.;
- из области економије, привреде и финансија за процену
вредности концесије, начину плаћања, давања гаранција за
извршавање концесионих обавеза, цена и општих услова за
коришћење добара и обављање делатности;
- из области јавних набавки за послове припреме
и израде услова и конкурсне документације, правила и
услова за оцену понуда, као и критеријума за избор понуде;
- из области екологије и заштите животне средине за
послове одређивања утицаја концесионе делатности на животну
средину, на инфраструктуру и друге привредне области.
III
Поступак поверавања обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији града
Смедерева потребно је спровести у роковима прописаним
Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-315/2014-07
У Смедереву, 26. јуна 2014. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с.р.
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175.
На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и
члана 22. Пословника о раду Градског већа града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“ број 9/2012-пречишћен
текст),
Градско веће града Смедерева, на 135. седници одржаној
26. јуна 2014. године, донело је

23. јул 2014. године

РЕШЕЊЕ

одговарајуће препоруке,
- разматра тромесечне, шестомесечне и годишње
извештаје саветника пацијената,
- прати остваривање права пацијената на територији
јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту
и промоцију права пацијената,
- подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим
мерама за заштиту права пацијената Градском већу града
Смедерева, као и Министарсту надлежном за послове
здравља.

о Образовању САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА

3. Подстиче сарадњу свих здравствених установа са
територије града Смедерева и међусекторску сарадњу;

I
Образује се Савет за здравље града Смедерева.
У Савет се именују:
- за председника
др Ивица Јевтић, специјалиста опште медицине,
Народни посланик у Народној скупштини Републике
Србије, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Љиљана Животић-Живановић, дипломирани економиста, члан Градског већа задужена за ресор рада и социјалне
политике, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. др Снежана Јаковљевић, спец. анестезиологије и
реаниматологије, представник локалне самоуправе
2. др Рената Павловић, спец. ургентне медицине,
представник локалне самоуправе
3. др Љиљана Бјеговић, стоматолог, одборник Скупштине града Смедерева, представник локалне самоуправе
4. Бранко Грујић, дипл. правник, представник Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву
5. др Бранислава Терзић-Вуковић, спец. психијатрије, представник Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву
6. Бранислава Мишељић, спец. мр фармације, представник Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
7. Бранко Велебит, шеф Одсека за здравствено осигурање и матичну евиденцију, представник Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијала Смедерево
8. др Hasan Kiswаni, интерниста-гастроентерологхепатолог, Интернистичка ординација Ендомед, представник
приватне праксе
9. Љиљана Јовановић, одборник Скупштине града Смедерева, представник удружења грађана из реда пацијената.
II
Савет за здравље града Смедерева обавља одређене
задатке из области заштите права пацијената, и то:
1. Прати и координира рад установа примарне
здравствене заштите, чији је оснивач град Смедерево;
2. Спроводи мере у области заштите права пацијената, и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права
пацијената на основу достављених и прикупљених доказа
и утврђених чињеница,
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца
приговора и директора здравствене установе, односно
оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје

4. Прати здравствено стање становништва са територије
града Смедерева и може донети Стратегију јавног здравља
града Смедерева;
5. Унапређује односе са републичким и регионалним
институцијама у области здравства, установама и
организацијама;
6. Доноси Пословник о свом раду;
7. Предузима и друге активности у циљу унапређења
система здравствене заштите у складу са законом и
Пословником о раду Савета за здравље града Смедерева.
III
Стручне, административне, техничке и друге послове
за Савет за здравље града Смедерева обавља Одсек за
социјалну и здравствену заштиту у Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-321/2014-07
У Смедереву, 26. јуна 2014. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

176.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. маја 2014.
године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 399.826,97 динара за измирење
обавеза уговорене камате по основу три Уговора о зајму
уља за ложење средње - С мазут, закључених између
Града Смедерева као зајмопримца и Републике Србије Републичке дирекције за робне резерве. Заводни бројеви
Уговора о зајму уља за ложење средње - С мазут су, 400-33714-08 од 23.01.2014. године, 400-573-14-08 од 30.01.2014.
године, као и 400-1106-14-08 од 21.02.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130
– Опште услуге, позиција 101 – Пратећи трошкови
задуживања, економска класификација 444, у укупном
износу од 399.826,97 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.069.895,07 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 400-3240/2014-07
У Смедереву, 13. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.
177.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. маја 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2-Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 51, економска класификација 499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од 62.000,00 динара за набавку
400 литара евро дизела за рад црпних пумпи у Коларима, на
основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број
037-4-118/2014-08 од 20.05.2014. године и према Предрачуну
OMV Srbija d.o.o. број 9180219668 од 20.05.2014. године.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 62.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 62.000,00 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 037-4-118/2014-07
У Смедереву, 20. маја 2014. године
		
				
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
178.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. маја 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
14.938,00 динара на име рефундације трошкова горива
(евро дизела) и гасног уља Драгану Крстићу, члану
Градског штаба за ванредне ситуације, које је именовани
због хитности и за потребе рада црпних пумпи у Коларима,
купио личним новчаним средствима.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 14.938,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 76.938,00 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 037-4-127/2014-07
У Смедереву, 22. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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179.
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), члана 43. став
1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и члана 7.
Одлуке о остваривању права на надокнаду трошкова за
вантелесну оплодњу („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. маја 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРАВА НА НАДОКНАДУ ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Формира се Комисија за утврђивање права на надокнаду
трошкова за вантелесну оплодњу.
У Комисију се именују:
- за председника
Љиљана Тодоровић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1.Др Влајко Стојчић, представник здравства
2.Др Марија Чанчаревић, представник здравства
3.Добрила Траиловић, представник локалне самоуправе
II
Задатак Комисије за утврђивање права на надокнаду
трошкова за вантелесну оплодњу је да донесе Правилник
о критеријумима за остваривање права на надокнаду
трошкова за вантелесну оплодњу, на који ће сагласност
дати Градско веће града Смедерева.
О праву на надокнаду трошкова по поднетим захтевима
одлучује градоначелник града Смедерева, на основу
предлога Комисије.
III
Даном доношења овог Решења престаје да важи
Решење о формирању Комисије за утврђивање права на
надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2013).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-63/2014-07
У Смедереву, 23. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
180.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
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63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 26. маја 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
16.000,00 динара за набавку евро дизела за рад црпних
пумпи према Предрачуну OMV Srbija d.o.o. број 9180220328
од 26.05.2014. године.
2.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 16.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 92.938,00 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 037-4-101/2014-07
У Смедереву, 26. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
181.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. маја 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се додатна средства у укупном износу
од 50.000,00 динара Боди билдинг клубу „Железничар“
Смедерево за финансијску помоћ такмичару Клуба, Радету
Савићу, за исхрану, суплементе, трошкове пута и смештај
ради учешћа на више првенстава по календару такмичења
за период од 26.04. до 10.06.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.430.226,00 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 400-3298/2014-07
У Смедереву, 27. маја 2014. године
		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
6.540,00 динара за набавку 30 литара уља Хидрол ексол
46 за рад црпне пумпе и трактора у Коларима по Рачунуотпремници број 15/14 од 22.05.2014. године предузећа
„Tadic Co“ доо Смедерево, а на основу Одлуке Градског
штаба за ванредне ситуације, број 037-4-125/2014-08 од
22.05.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација
- 484 у укупном износу од 6.540,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.599.478,00 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 037-4-125/2014-07
У Смедереву, 29. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
183.

182.

На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском си-

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. маја 2014.
године, донео је

стему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. маја 2014.
године, донео је

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
2.500.000,00 динара за хитну набавку услуге дезинфекције
и дератизације на угроженим подручјима на територији
града Смедерева, а према Предрачуну број 14-010-000012
од 20.05.2014. године понуђача Завод за ДДД „ЕКО-САН“,
Аутопут број 2, Нови Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 2.500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.592.938,00 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 400-3405/2014-07
У Смедереву, 29. маја 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
184.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. маја 2014.
године, донео је
Р Е Ш Е ЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 51, економска класификација 499-Стална
резерва, одобравају се средства у износу од 93.000,00 динара за набавку горива за потребе обављања косидбе траве
на територији свих месних заједница у циљу спречавања
појаве крпеља према Предрачуну OMV Srbija d.o.o. број
9180220835 од 30.05.2014. године и у складу са Наредбом
Градског штаба за ванредне ситуације, број 87-7-25/201402 од 30. маја 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, позиција
49 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода, економска класификација – 484, у
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укупном износу од 93.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.692.478,00 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 87-7-25/2014-07
У Смедереву, 30. маја 2014. године

185.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 5. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 119.048,00 динара Веслачком
клубу Смедерево на име исплате новчаног дела награде
појединачно по 50.000 динара нето, односно 59.524
динара бруто, Душану Богичевићу и Веселину Савићу,
освајачима златне медаље у веслању двојца без кормилара
на Европском првенству у веслању, које се одвијало на Ади
Циганлији у Београду од 30.05.2014. године до 01.06.2014.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 119.048,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.549.274,00 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 400-386/2014-07
У Смедереву, 5. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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186.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 5. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
120.000,00 динара Добровољном ватрогасном друштву
Смедерево за стављање специјалног ватрогасног возила са
аутомеханичким лествама у стање приправности у складу
са Одлуком Градског штаба за ванредне ситуације, број
400-2724/2014-02 од 04. јуна 2014. године, и то:
90.000,00 динара за прибављање сертификата о
исправности возила,
- 20.000,00 динара за регистрацију возила и
- 10.000,00 динара за куповину горива.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација –
484, у укупном износу од 120.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.812.478,00 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 400-2724/2014-07
У Смедереву, 5. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
		
187.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
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Градоначелник града Смедерева, дана 10. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 408.074,28 динара за измирење
обавеза уговорене камате по основу три Уговора о зајму
уља за ложење средње - С мазут, закључених између
Града Смедерева као зајмопримца и Републике Србије Републичке дирекције за робне резерве. Заводни бројеви
Уговора о зајму уља за ложење средње - С мазут су 400-33714-08 од 23.01.2014. године, 400-573-14-08 од 30.01.2014.
године, као и 400-1106-14-08 од 21.02.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130
– Опште услуге, позиција 101 – Пратећи трошкови
задуживања, економска класификација 444, у укупном
износу од 408.074,28 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.477.969,35 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 400-2039/2014-07
У Смедереву, 10. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
188.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
35.950,00 динара за набавку уља и струне за тримере

Страна 158 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

за потребе обављања косидбе траве на територији свих
месних заједница у циљу спречавања појаве крпеља и у
складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације
број 87-7-25/2014-02 од 30. маја 2014. године, и то:
-8.300,00 динара за набавку 34 комада бочица уља и
100 m струне за тримере према Рачуну Т.Р. „Šrafko.com“
Смедерево број 03-917/14 од 01.06.2014. године и
-27.650,00 динара за набавку 94 комада бочица уља и
струне за тримере према Рачуну-отпремници СЗТРИК
Косач СД број 04062014/3005014 од 04.06.2014. године.
2.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 35.950,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.848.428,00 динара.

23. јул 2014. године

оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 9.457,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.867.775,00 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 400-3907/2014-07
У Смедереву, 11. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

190.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. јуна 2014.
године, донео је

Број 400-3858/2014-07
У Смедереву, 10. јуна 2014. године			
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
189.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
9.457,00 динара Месној заједници Михајловац на име
рефундације трошкова набављеног горива за обављање
косидбе на јавним површинама у Месној заједници
Михајловац дана 24. и 25. маја, а према Наредби Градског
штаба за ванредне ситуације, број 037-4-129/2014-08 од
23.маја 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
9.890,00 динара Мирку Ђурићу, члану Градског штаба за ванредне ситуације на име рефундације трошкова
набављеног горива за време викенда, дана 24. и 25. маја
2014. године, које је именовани због хитности, купио личним новчаним средствима.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 9.890,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.858.318,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број 400-3908/2014-07
У Смедереву, 11. јуна 2014. године

		
191.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
			

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 12. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу
од 16.000,00 динара за набавку горива – евродизела за
рад цистерне фекалке за чишћење септичких јама у
поплављеним деловима града према Предрачуну OMV
Srbija d.o.o. број 9180222681 од 12.06.2014. године и
Закључку Градског штаба за ванредне ситуације број 87-750/2014-02 од 11.06.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 16.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.883.775,00 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 400-3923/2014-07
У Смедереву, 12. јуна 2014. године

192.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. јуна 2014.
године, донео је

Страна 159 – Број 4

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
15.953,00 динара за набавку кеса потребних у акцији
обављања косидбе траве на територији свих месних
заједница у циљу спречавања појаве крпеља према Рачунуотпремници Меркатор-С доо Нови Сад број 3276/14 и у
складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације
број 87-7-25/2014-02 од 30. маја 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 15.953,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.914.728,00 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 400-3967/2014-07
У Смедереву, 13. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
		
		
193.

					
			

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
15.000,00 динара за набавку горива за потребе обављања

Страна 160 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

косидбе на подручјима месних заједница која су била
поплављена, а према Предрачуну OMV Srbija d.o.o. број
9180222823 од 13.06.2014. године и у складу са Закључком
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-7-61/2014-02
од 13. јуна 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 15.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.898.775,00 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 400-3969/2014-07
У Смедереву, 13. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
194.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од
17.632,00 динара на име финансирања обавезе по Рачуну
Јавног предузећа „Србијагас“ ОД Београд број 600717/14
од 23.05.2014. године за давање сагласности за изградњу
подземног вода 10 kV за напајање постојећих и нових
пословних објеката у Индустријском парку у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1- Средства за
изградњу „Новог постројења“ у Слободној зони Смедерево,
функција 620 – Развој заједнице, позиција 56 – Средства за
изградњу „Новог постројења“ у Слободној зони Смедерево
(учешће буџета града Смедерева), економска класификација
511, у укупном износу од 17.632,00 динара и укупан план

23. јул 2014. године

средстава ове апропријације износи 16.517.632,00 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 400-3970/2014-07
У Смедереву, 13. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

195.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
170.601,00 динар за набавку грађевинског материјала и то:
џакова креча (2.000 кг), 32 канте поликолора (800 кг), 5250
кг цемента, песак – 5m3, глет маса – 50 кг, шљунак – 8m3,
плочица – 20m2, беомал – 200m3. Грађевински материјал је
потребан као помоћ породицама насељеног места Колари,
које су угрожене у поплавама маја. 2014. године, према
Предрачуну Jonimpex doo Šalinačka bb, 11300 Smederevo,
број 010099 на износ од 170.601,00 динар и у складу са
Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 877-63/2014-02 од 20. јуна 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација –
484 у укупном износу од 170.601,00 динар и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.085.329,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

23. јул 2014. године
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Број 87-7-63/2014-07
У Смедереву, 20. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
			
196.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јуна 2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се додатна средства у износу од 23.700,00 динара нето, односно 28.214,00 динара бруто Горану Ђорђевићу
књижевнику за одлазак на Словенски песнички Фестивал
„Словенски загрљај“ који је одржан у Варни (Бугарска) у
периоду од 21.05. до 24.05.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 - култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 185, економска
класификација 424, у укупном износу од 28.214,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
17.255.233,00 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 400-3867/2014-07
У Смедереву, 24. јуна 2014. године

197.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и
108/2013), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јуна 2014. године,
донео је
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара бродарском клубу
„Металац“ Смедерево за организовање регате „Дани
Дунава“ у једрењу за класе Оптимист и Ласер која ће се
одржати у периоду од 28.06. до 29.06.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.579.274,00 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 400-4113/2014-07
У Смедереву, 24. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
198.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 11.000,00 динара шаховском
клубу „Свети Сава“ Смедерево за регистрацију шест
рејтингованих играча и за котизацију за учешће у лиги за
2014. годину.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 11.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.590.274,00 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 400-4019/2014-07
У Смедереву, 25. јуна 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

23. јул 2014. године

Број 400-4151/2014-07
У Смедереву, 25. јуна 2014. године

200.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

199.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. јуна 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 115.000,00 динара извођачкој уметности
„Здрав живот“ из Београда, за реализацију три програма за
децу „Час за одмор са Љубивојем Ршумовићем“ 09.06.2014.
године, и то у Основној школи „Херој Света Младеновић“
у Сараорцима, Основној школи „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу и Основној школи „Иво Андрић“ у Радинцу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање,
позиција 150, економска класификација 463, у укупном
износу од 115.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 234.465.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
333.087,50 динара за набавку ламината и лајсне за ламинат.
Грађевински материјал је потребан као помоћ породицама
насељеног места Колари, које су угрожене у поплавама
маја 2014. године, према Предрачуну СЗТР Извор стил
Панели, Железничка број 18 из Смедеревске Паланке, број
P-0027-10/14 на износ од 666.175,00 динара и у складу са
Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 877-63/2014-02 од 20. јуна 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 333.087,50 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.418.416,50 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 87-7-63/2014-07
У Смедереву, 27. јуна 2014. године

201.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелник града Смедерева, дана 2. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 170.000,00 динара самосталној
занатској радњи „Цветко и Максим“ Сопот за израду бисте
Таси Младеновићу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 105- Нематеријална имовина, економска
класификација 515, у укупном износу од 170.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.670.000,00 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 400-2668/2014-07
У Смедереву, 2. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
				
202.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 25.960,00 динара Месној заједници
Сараорци за израду темеља и постамента за бисту Таси
Младеновићу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
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оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 105- Нематеријална имовина, економска
класификација 515, у укупном износу од 25.960,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
2.695.960,00 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 400-2686/2014-07
У Смедереву, 2. јула 2014. године
				
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
203.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 68.793,00 динара веслачком клубу
Смедерево за набавку новог пара скул весала ради одласка
веслача Зорана Рајића на Олимпијске игре младих које ће
се одржати у Нанђингу (Кина) од 16 – 28.08.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 68.793,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.659.067,00 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 400-4220/2014-07
У Смедереву, 2. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

204.

23. јул 2014. године
РЕШЕЊЕ

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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу
од 10.000,00 динара нето, односно 11.905,00 динара бруто
женском стонотениском клубу „Смедерево“ за одлазак
Душана Милојкова на Европско првенство у стоном тенису
за кадете и јуниоре, које ће се одржати у периоду од 11.07.
до 22.07.2014. године у Италији (Рива дел Гарда).

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 34.200,00 динара за финансирање трошкова превоза
луцеркиног сена за исхрану стоке од фарме у Гају до
угрожених сеоских месних заједница од поплава, према
Предрачуну Агенције за услуге у друмском саобраћају
Ромакс Смедерево број 001/2014 од 04.07.2014. године, а
ради реализације Закључка Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-7-44/2014-02 од 06.06.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 36 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 34.200,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 20.213.960,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 11.905,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.670.972,00 динара.

Број 400-4425/2014-07
У Смедереву, 4. јула 2014. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

206.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4349/2014-07
У Смедереву, 4. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
205.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. јула 2014.
године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
400.000,00 динара за измирење дела новчане обавезе Града
Смедерева по Рачуну број 0301/14 од 27.05.2014. године

23. јул 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПД „Багер комерц“ доо Лозовик за набавку природног
песка употребљеног за одбрану од поплава, а у складу са
Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 877-55/2014-02 од 11.06.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 400.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.818.416,50 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 400-4507/2014-07
У Смедереву, 8. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
207.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 382.242,44 динара за измирење
обавеза уговорене камате по основу три Уговора о зајму
уља за ложење средње - С мазут, закључених између
Града Смедерева као зајмопримца и Републике Србије Републичке дирекције за робне резерве. Заводни бројеви
Уговора о зајму уља за ложење средње - С мазут су, 400-33714-08 од 23.01.2014. године, 400-573-14-08 од 30.01.2014.
године, као и 400-1106-14-08 од 21.02.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130
– Опште услуге, позиција 101 – Пратећи трошкови
задуживања, економска класификација 444, у укупном
износу од 382.242,44 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.860.211,79 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за

Страна 165 – Број 4

финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4493/2014-07
У Смедереву, 9. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
208.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
износу од 50.000,00 динара нето, односно 56.410,00 динара
бруто спортском – риболовном клубу „Језава“ Смедерево за
одлазак члана клуба, Лазара Радановића, репрезентативца
Србије, на Светско првенство у Холандију које се одржава
од 21. до 26. јула у граду Асену.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 205, економска класификација 481, у укупном
износу од 56.410,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 80.727.382,00 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 400-4517/2014-07
У Смедереву, 11. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
209.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
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Градоначелник града Смедерева, дана 14. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
износу од 50.000,00 динара, односно 59.524,00 динара
бруто Фонду за образовање Смедерево за одлазак Дуње
Пауновић у Сједињене Америчке Државе кроз А-Smyle
програм.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 950
– Образовање које није дефинисано нивоом, позиција
22 – Фонд за образовање, економска класификација 451
, у укупном износу од 59.524,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.139.524,00 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 400-4192/2014-07
У Смедереву, 14. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
210.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 16. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева
за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 51, економска класификација 499-Стална резерва,
одобравају се средства у износу од 853.670,00 динара за
измирење обавезе Града Смедерева по Рачуну број 16 од
11.07.2014. године Самосталне столарске радње „Јавор“
Александровац за набавку намештаја (80 кревета-кауча, 25

23. јул 2014. године

столова и 76 столица) за породице насељеног места Колари
које су угрожене у поплавама маја месеца 2014. године, а у
складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације
број 87-7-63/2014-02 од 20.06.2014. године и Уговором број
400-4451/2014-03 од 07.07.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 853.670,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 4.672.086,50 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 400-4272/2014-07
У Смедереву, 16. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
211.
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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се додатна средства у укупном износу
од 115.000,00 динара женском одбојкашком клубу „Смедерево“ за уплату котизације Одбојкашком Савезу Србије, за
Другу женску одбојкашку лигу група „Центар“ 2014/2015.
и раздужење дуга од пролећног дела првенства.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13. - Физичка

23. јул 2014. године
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култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта, позиција 205, економска класификација 481, у укупном износу
од 115.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 80.842.382,00 динара.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Број 400-4842/2014-07
У Смедереву, 23. јула 2014. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4775/2014-07
У Смедереву, 22. јула 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

212.
На основу члана 70. 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 и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. јула 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2014. годину („Службени лист града
Смедерева“,
број 11/2013), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у износу од
52.704,00 динара Новици Матићу из Сараораца, Улица
краља Александра број 84, на име надокнаде штете коју
је претрпео на имању које је коришћено за спасавање од
поплаве по Наредби Градског штаба за ванредне ситуације
број 037-4-67/14-08 од 16. маја 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Општејавне
услуге које нису класификоване на другом месту, позиција
49 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода, економска класификација - 484 у
укупном износу од 52.704,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 4.724.790,50 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

Месне заједнице
213.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник Републике Србије",
број 48/94 и 11/98). члана 14. Одлуке о начину. условима
и поступку спровођења самодоприноса ("Службени
лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст), у
предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Липе изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе одржан
је 18. маја 2014. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Липе
уписано је укупно 2846 грађана.
3. "За" Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Липе, на референдуму је гласало
717 грађана.
4. "Против" Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
ча подручје Месне заједнице Липе, на референдуму је
гласало 89 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму,
Комисија за спровођење референдума објављује, да на
референдуму није донета Одлука о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Липе.
6. Резултате референдума објавити у "Службеном листу
града Смедерева ".
Број 148/2014
У Липама 18.маја 2014. године
Комисија за спровођење референдума
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214.
На основу члана 23. Закона о референду.м\ и наролној
иницијативи ("Службени гласник Републике Србије",
број 48/94 и 11/98). члана 14. Одлуке о начину. условима
и поступку спровођења самодоприноса ("Службени
лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћен текст),
у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке
о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Лутавчина
Комисија за спровођење референдум
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РНФНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧДЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Лутавчина изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприпоса за подручје Месне заједнице Лугавчина
одржан је 18.маја 2014. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Лугавчина уписано је укупшо 3104 грађана.
3. "За" Предлог одлуке о увођење, самодоприноса
за подручје Месне заједнице Лугавчина, на референдуму
је гласало 1673 грађана.
4."Против" Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручјс Меспе заједнице Лугавчина. на референдуму је
гласало 53 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласанња на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује. да јс већином гласова укупног броја грађана.
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнипе Лугавчина.
6. Резултате референдума објавити у "Службеном листу
града Смедерева ".
Број 212/14
У Лугавчини 20.маја 2014. године
Комисија за спровођење референдума

215.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник Републике Србије",
број број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 ), члана
70. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007), члана
81. Статута града Смедерева ( "Службени лист града
Смедерева", број 11/2013-пречишћен текст) и члана
3. Одлуке о начину. условима и поступку спровођења
самодоприноса ("Службени лист града Смедерева", број
18/2009-пречишћен текст),
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Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина на
седници одржаној дана 19.05.2014. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Лугавчина на референдуму,
који је одржан 18.05.2014. године, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Лугавчина
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.06.2014. године.
Члан 2. Самодопринос се уводи у новцу, ради
обезбеђивања средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери.................................. ...........50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња и одржавање
сеоских улица, њивских путева, реконструкција НН- мреже,
изградња водоводне мреже, изградња канализације),
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дома културе, спортских објеката и терена,
летње позорнице, школе, здравствене амбуланте, цркве,
новог гробља и друго )
II. текући трансфери..................................................50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, гробља,
депонија, канала и шанчева),
- За изградњу и одржавање објеката од значаја за месну
заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и друго ),
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.На зараде, односно плате запослених 2 %
2.На приход од пољопривреде и шумарства 10%
3.На приход остварен од самосталних делатности на који
се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом 2%
4. На приход остварен од ауторских права и индустријске
својине 2%
5. На приход остварен од имовине и имовинских права
на које се плаћа порез у складу са законом 10 %
6. На износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне
зараде Града Смедерева 2%
Члан4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 25.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног
износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и
прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
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Члан 5.
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.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на
доходак грађана, приход остварен од имовине и имовинских
права на које се плаћа порез у складу са законом и износ
пријављене зараде остварене у иностранству, која не може
бити мања од троструке просечне месечне зараде Града
Смедерева.
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.

Страна 169 – Број 4

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.
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.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
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: 213/14
У Лугавчини, 20. маја 2014. године
			

Председник коимисије
Божидар митровић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
119.

120.

121.

122.

Одлуку о измени Пословника Скупштине
града Смедерева

1

Одлуку о утврђивању града Смедерева за
корисника Слободне зоне Смедерево

1

Одлуку о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2013. годину

1

Рег. бр.

Страна

130.

Одлуку о критеријумима за категоризацију
општинских путева и улица на територији
града Смедерева

41

131.

Одлуку о категоризацији општинских
путева и улица на територији града
Смедерева

42

132.

Закључак којим се прихвата Извештај о
стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину

44

133.

Правилник Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева

93

134.

План детаљне регулације „Гарави сокак“
у Смедереву

95

135.

Одлуку о изради Плана детаљне регулације
„Петријевски поток“ у Смедереву

120

136.

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за планове и именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије

121

137.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево

122

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о
начину и критеријумима за остваривање
финансијске помоћи пензионерима града
Смедерева

4

123.

Одлуку о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града
Смедерева

4

124.

Одлуку о висини накнаде за рад у
надзорним одборима јавних и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач
град Смедерево

5

125.

Одлуку о измени Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини
града Смедерева

6

126.

Одлуку о доношењу Локалног акционог
плана за побољшање положаја Рома у
Смедереву 2014-2017

7

138.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа Водовод Смедерево

122

127.

Одлуку о измени Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево

41

139.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа Зеленило и гробља Смедерево

122

128.

Одлуку о измени Одлуке о оснивању
Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево

41

140.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево

123

129.

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о
безбедности саобраћаја на територији
општине Смедерево

41

141.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа Пијаце Смедерево

123
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Страна

Рег. бр.
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Страна

142.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа Чистоћа Смедерево

124

154.

Решење о престанку дужности директора
Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево

129

143.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево

124

155.

Решење о престанку дужности директора
Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево

129

144.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Градска стамбена агенција Смедерево

124

156.

Решење о престанку дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
Телевизија Смедерево

130

145.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Телевизија Смедерево

125

157.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево

130

146.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево

125

158.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа Градска
стамбена агенција Смедерево

131

147.

Решење о именовању директора Јавног
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево

126

159.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево

131

148.

Решење о престанку дужност директора
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП

126

160.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа Телевизија
Смедерево

132

149.

Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа Водовод Смедерево

127

161.

133

150.

Решење о престанку дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Смедерево

127

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град
Смедерево и нове текстове огласа јавних
конкурса, и то:

-

Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља Смедерево

-

Решење о именовању директора Јавног
предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево

128

Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево

-

Јавног комуналног предузећа Пијаце
Смедерево

-

Решење о престанку дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево

128

Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево

-

Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево

-

Јавног предузећа Телевизија Смедерево

-

Јавног предузећа Спортски центар Смедерево

162.

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град
Смедерево

151.

152.

153.

Решење о престанку дужности вршиоца
дужности директора Јавног комуналног
предузећа Паркинг сервис Смедерево

129

141
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Рег. бр.

Страна

Рег. бр.
175.

163.

Решење о давању сагласности на Статут
Радничког универзитета Смедерево у
Смедереву

142

164.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Бранислав Нушић“ у Смедереву

147

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Економско трговинске школе у Смедереву

147

166.

Решење о престанку дужности директора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

167.

168.

165.

169.

170.

171.

172.

173.

Страна

Решење о образовању Савета за здравље
града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова
Савета

152

Градоначелник
176.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

152

177.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

153

148

178.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

153

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Дома здравља „Смедерево“ у
Смедереву

148

179.

Решење о формирању Комисије за утврђивање права на надокнаду трошкова за
вантелесну оплодњу и именовању председника и чланова Комисије

154

Решење о престанку функције члана
Градског већа града Смедерева

149
180.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

154

Решење о престанку функције члана
Градског већа града Смедерева

149
181.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

154

Решење о избору члана Градског већа града
Смедерева

149
182.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

155

Решење о избору члана Градског већа града
Смедерева

149
183.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

155

Решење о престанку функције секретара
Скупштине града Смедерева

150
184.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

156

Решење о постављењу секретара
Скупштине града Смедерева

150
185.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

156

186.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

157

187.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

157

188.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

157

Градско веће
174.

23. јул 2014. године

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

150

23. јул 2014. године

189.

190.

191.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
205.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

164

206.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

164

207.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

165

208.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

165

209.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

165

210.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

166

211.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

166

212.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

167

158

158

159

192.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

159

193.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

159

194.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

160

195.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

160

196.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

161
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Месне заједнице
197.

198.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

161

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

161

199.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

162

200.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

162

201.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

162

202.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

163

203.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

163

204.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

164

213.

Резултате референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Липе

167

214.

Резултате референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Лугавчина

168

215.

Одлуку о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Лугавчина

168
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