ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IV

БРОЈ 5

СМЕДЕРЕВО, 12. СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

- Напомене о рачуноводственим политикама и додатним
анализама, образложењима и сравњивању ставки извода и
извештаја обухваћених завршним рачуном за 2010. годину.

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 и 101/2010),
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 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
8. септембра 2011. године, донела је

Члан 2.

156.

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- 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 2010.
годину
- Образложење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2010. годину и
извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
2010. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2010. годину
-Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2010.
године
- Извештај о извршеној ревизији консолидованих
финансијских извештаја за 2010. годину
- Извештај о реализацији средстава која се односе
на субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама и приватним предузећима и трошење
наменских јавних прихода

Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2010. годину износе у динарима:
I Кориговани приливи за примљена средства у
обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4433) 2.167.169 хиљада
динара
II Кориговани одливи за исплаћена средства у
обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4435) 2.179.341 хиљада
динара
Члан 3.
У завршном рачуну буџета града Смедерева у Билансу
стања у периоду од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2010.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 5.459.402 хиљада динара и укупна пасива у износу од
5.459.402 хиљада динара. Структура активе и пасиве на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
000000 - Нефинансијска имовина у износу од 4.698.202
хиљада динара
100000 - Финансијска имовина у износу од
хиљада динара

761.200

200000 - Обавезе у износу од 843.645 хиљада динара
300000 - Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 4.615.757 хиљада
динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2010. до 31. децембра 2010. године (Образац 2) утврђени
су:
(у хиљ. динара)

1. Укупно остварени текући приходи
и примања од продаје нефинансијске
имовине
2. Укупно извршени текући расходи
и издаци за набавку нефинансијске
имовине

2.005.578
2.053.109
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3. Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1)
4. Кориговани вишак прихода и
примања
а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода
и примања из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
- дела новчаних средстава амортизације
који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине
- дела пренетих неутрошених средстава
из ранијих година
коришћен за
покриће расхода и издатака текуће
године
износа
расхода
и
издатака
за
нефинансијску
имовину,
финансираних из кредита
- износа примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске
имовине
за отплату обавеза по
кредитима
- утрошених средстава текућих прихода
и примања од продаје нефинансијске
имовине
за набавку финансијске
имовине

47.531
179.863

15.368

6.531
148.972
8.992
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Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара 2010. до 31.децембра 2010. 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 1.998.380
хиљада динара
800000 - Примања од продаје нефинансијске имовине
у износу од 7.198 хиљада динара
900000 - Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине у износу од 157.964 хиљада динара
400000 - Текући расходи у износу од 1.765.357 хиљада
динара
500000 - Издаци за нефинансијску имовину у износу
од 287.752 хиљада динарa
600000 - Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у износу од 125.855 хиљада динара
- Салдо готовине на крају године у износу од 6.941
хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4438)
Члан 7.

61.638
64.217

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 2.005.578
хиљада динара
400000 + 500000 - Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину у износу од 2.053.109 хиљада
динара
321121 - Вишак прихода-суфицит у износу од 6.477
хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2010. 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 165.162 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину
и издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 413.607 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 248.445 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3161).

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.
јануара 2010. до 31. децембра 2010. 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 2.005.578 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 2.053.109 хиљада динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу
од 47.531 хиљада динара (ознака ОП 5435)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
у износу од 157.964 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 125.855 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 4.137 хиљада динара (ознака
ОП 5439)
- Мањак новчаних прилива у износу од 15.422 хиљада
динара (ознака ОП 5441)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2010. годину је и Извештај о извршењу буџета
града Смедерева за 2010. годину са образложењем сачињен
тако да приказује разлике између одобрених средстава и
извршења.
Члан 9.
Стање на рачуну буџета града Смедерева на дан
31.12.2010. године износило је 95.791.137 динара. Средства
у износу од 121.987.572 динара наменски су опредељена:
средства градског самодоприноса остварена по
истеку Одлуке у износу од 14.487.308 динара;
средства самодоприноса остварена по истеку
одлука у сеоским месним заједницама у износу од 1.128.506
динара;
-наменска средства самодоприноса из прихода од
пољопривреде и шумарства у износу од 310.554 динара;
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- наменска средства самодоприноса из прихода
лица која се баве самосталном делатношћу у износу од
16.324.689 динара;
-за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од
зарада у износу од 954.830 динара;
- средства остварена од закупа пољопривредног
земљишта у износу од 14.235.537 динара;
- средства остварена од промене намене земљишта у
износу од 6.417.549 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
934.511 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;
- наменска средства за хватање паса луталица у износу
од 3.000.361 динар;
- средства за Канцеларију за младе у износу од 7.514
динара;
- средства остварена од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у износу од 12.718.579 динара;
- средства за установе из области културе (Регионални
завод за заштиту споменика културе) у износу од 2.000.000
динара;
- средства за помоћ расељеним лицима у износу од
3.000.000 динара;
- средства за Пројекат организованог превоза особа са
инвалидитетом у износу од 1.700.000 динара;
- средства за Колективни центар “Ора Сартид”
Радинац у износу од 86 динара;
- средства од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде за уређење, односно ревитализацију
пољских путева на територији града Смедерева у износу
од 2.582.584 динара;
- средства од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде за противградну заштиту на територији
града Смедерева у износу од 2.650.000 динара;
- средства од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде за студијско истраживачки пројекат од
локалног значаја „Генерални пројекат наводњавања дела
града Смедерева“ у износу од 1.500.000 динара;
- средства од Министарства животне средине и
просторног планирања на име суфинансирања усклађивања
просторног плана у износу од 1.180.000 динара;
- средства од Фонда за заштиту животне
средине
за
суфинансирање
пројекта
„Пројекат
уклањања
дивљих
депонија,
ремедијације
и
рекултивације девастираног земљишта на подручју
града Смедерева“ у износу од 24.000.000 динара.
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева
за 2010. годину доставити Министарству финансија
Републике Србије - Управи за трезор.
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Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2760/2011-12
У Смедереву, 8. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
157.
На основу члана 3. став 2. Одлуке о поверавању
комуналних делатности одржавања чистоће и управљање
и одржавање регионалног центра за сакупљање, селекцију
и одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“
- Јелен до у Смедереву, стратешком партнеру путем јавног
конкурса („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
а у вези са извештајем Комисије за спровођење поступка
избора стратешког партнера за изградњу Регионалног
центра на локацији „Сегда“ - Јелен до у Смедереву,
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
12. септембра 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И
УПРАВЉАЊЕИОДРЖАВАЊЕРЕГИОНАЛНОГЦЕНТРА ЗА
САКУПЉАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ
„СЕГДА“ - ЈЕЛЕН ДО У СМЕДЕРЕВУ, ФРАНЦУСКОМ
КОНЗОРЦИЈУМУ SADE CGTH - GIRUS WASTE
INITIATIVES DEVELOPMENT
Члан 1.
Комуналне делатности одржавања чистоће и
управљање и одржавање регионалног центра за сакупљање,
селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада на
локацији „Сегда“ - Јелен до у Смедереву се поверавају
француском конзорцијуму SADE CGTH - GIRUS WASTE
INITIATIVES DEVELOPMENT, као најповољнијем
понуђачу.
Члан 2.
Са стратешким партнером ће се закључити Уговор
у складу са члановима 4. и 7. Одлуке о поверавању
комуналних делатности одржавања чистоће и управљање и
одржавање Регионалног центра за сакупљање, селекцију и
одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“ Јелен до у Смедереву.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-89/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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158.
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Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
12. септембра 2011. године, донела је

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 чланa 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
12. септембра 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И
КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА „ФАЗА II“
Члан 1.
Најповољнија понуда за избор стратешког партнера
за извођење радова на изградњи дистрибутивне гасоводне
мреже и кућних гасних прикључака на територији града
Смедерева „Фаза II“ је понуда понуђача „Мillennium team“
d.o.o. Београд.
Члан 2.
„Мillennium team“ d.o.o. Београд као најповољнији
понуђач, а према понуђеној цени је у обавези да изведе
радове на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже на
целој територији града Смедерева, што подразумева: израду
програма гасификације и пројектне документације, изградњу
потребног броја мерно - регулационих станица и потребне
дистрибутивне мреже.
Члан 3.
Ближи услови из члана 2. ове Одлуке биће дефинисани
Уговором о пословно - техничкој сарадњи између Града
Смедерева, ЈП „СРБИЈАГАС“ и „Мillennium team“ d.o.o.
Београд.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да у име
града Смедерева потпише Уговор из става 1. овог члана.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-90/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
159.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став 7. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и
24/2011), 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 2/2008),

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 400 KV, број 401/1 ТС
„БЕОГРАД 8“ - ТЕ „ДРМНО“ - УВОЂЕЊЕ У
ТС „СМЕДЕРЕВО 3“
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за
изградњу далековода 400 kV, број 401/1 ТС „Београд 8“
- ТЕ „Дрмно“ - увођење у ТС „Смедерево 3“ (у даљем
тексту: План детаљне регулације), на основу Просторног
плана града Смедерева 2010 - 2015 - 2020. („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2011) и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Граница
планског
подручја
се
дефинише
прелиминарно, односно коначна граница планског подручја
ће се дефинисати приликом припреме и стручне контроле
Концепта Плана детаљне регулације, као прве фазе израде
планског документа.
Границе планског подручја су:
на северу граница Плана обухвата кат.парц.бр. 2467/13
к.о. Раља на којој је изграђен комплекс ТС „Смедерево
3“, наставља се са источне стране обухватајући кат.парц.
бр. 593/5, 594/2, 725, 723 и 722/1, наставља до кат.парц.бр.
708 и даље синором кат.парц.бр. 709/4, 705/3, 705/2, 705/1,
704/1, 703/5, 703/2, 702, 701/2, 699/2, 699/3, 698/2, 697, 696,
695/3, 695/2, 695/1, 694/3, 694/2, 694/1, до 1099/5, 1099/4,
1099/3, 1099/5, 1099/2, 1099/17, 1198/1, 1199/1, 1200/1,
1200/2, 1200/3, 1201/2, 1201/1, 1201/3, 1203, 1202/2, 1204,
1205, 1208/2, 1208/3, 1209, 1262/3, 1262/4, 1262/1, 1256,
1260/2, 1260/1, 1254, 1243, 1242, 1226, 1240, 1233, 1231,
1230, 1229, 1239/2, 1239/1, 1238, 1236 и 1378 све к.о. Раља;
одатле наставља ка југу синором кат.парц.бр. 1237/1 к.о.
Врбовац и даље обухватајући кат.парц. бр. 9/1, 9/2, 10/1,
10/2, 37/2, пресеца 45/2, обухвата 38/6 и даље пресеца
2364/1, 1443/5, 1444/1, 2361, обухвата 1450, 1466, 1464,
1474, 1495/1, 1494/1, 1493/1, 1493/4, пресеца кат. парц.
бр.1292, наставља синором кат.парц.бр. 1646 и даље 921/3,
1661, 1637, 1636, 1635/2, 1635/5, 1628, 1627, 1624, 1623,
1622, 1621, 1620, 1683, 1684, 1685, 1686, 1688/1, 1688, 1689,
1690, 1941, 1739, 1738, 1737, 1736/1, 1732, 1735, 1734, 1733,
1732, 1731/2, 1731/1, наставља северним синором парцела
бр. 1899, 1900/3, затим источним синором кат.парц.бр.
1900/2, 1900/4, одакле се наставља ка југу обухватајући
парцеле 1898, 1896/2, 1895, 1892/3, 1885, 1827/2, 1828/3 и
1828/2; од наведене парцеле граница Плана се наставља на
западној страни синором кат.парц.бр. 1887/2, 1892/2, 1893,
1748/2, 1747, 1744, 1742, 1690, 1689, 1688, 1687/3, 1687/2,
1680, 1681, 1682, 1611/2, 1611/3, 1619, 1618, 1617, 1616,
пресеца кат. парц.бр. 1606, наставља синором кат.парц.бр.
1630, 1632, 1634, 1642, 1643/1, пресеца кат. парц.бр. 1292,
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наставља синором кат.парц.бр. 1498/2, 1499, 1470, 1472/2,
1436/2, 2361, 2372, 1443/5, 2364/1 и 1443/6, пресеца кат.
парц.бр. 45/1, наставља даље синором кат.парц.бр. 29/4,
пресеца кат.парц.бр. 43, наставља синором кат.парц.бр. 14,
7/6, 7/4 и 7/3 све к.о. Врбовац; од наведене парцеле граница
Плана се наставља у к.о. Раља пресецајући кат.парц.бр. 1377
и даље се наставља синором кат.парц.бр. 1432/1, пресеца
1376, наставља синором кат.парц.бр. 1220/4, 1221/1, 1221/2,
1221/3, 1221/4, 1222/2 и 1222/1, наставља синором кат.парц.
бр. 1244/1, 1244/2, 1367, пресеца кат.парц.бр. 778, наставља
синором кат.парц.бр. 686/1 и даље обухватајући кат.парц.
бр. 1095, 1096/1, 1096/2, 686/10, 687/1, 687/3, 689/2, пресеца
кат.парц.бр. 779, наставља даље синором кат.парц.бр. 615,
614/2, 614/1, 613, 690, 608/8, 608/22, 608/20, 608/19, 608/18,
608/17, 608/5, 608/25, 608/3, 608/9, пресеца кат.парц.бр.
775/3 и наставља северним синором кат.парц.бр. 599/2,
599/5, 780, 717, 720/1 и 720/2 и наставља даље западним
синором кат.парц.бр. 595/2 и 597/2 све к.о. Раља и даље
обухватајући кат.парц.бр. 2467/13 к.о. Раља.
Члан 4.
Садржај Плана детаљне регулације се дефинише
у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011). План
детаљне регулације садржи: Текстуални део, Графички део
и Документациону основу планског документа.
Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120
(стодвадесет) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбеђује Инвеститор - Јавно предузеће „Електромрежа
Србије“ Београд.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању
изради Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу далековода 400 kV,
број 401/1 ТС „Београд 8“ - ТЕ „Дрмно“ - увођење у ТС
„Смедерево 3“, број 501-139/11-08 од 08.08.2011. године,
Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности
Градске управе Смедерево.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-211/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 5 – Број 5

Страна 6 – Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. септембар 2011. године

12. септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 5

5. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

160.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011),
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
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
12. септембра 2011. године, донела је
ПЛАН

Д Е ТА Љ Н Е

Р Е Г УЛ А Ц И Ј Е

“ВЕСЛАЧКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО”
У СМЕДЕРЕВУ
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА – ИЗВОД ИЗ
КОНЦЕПТА ПЛАНА
1. УВОДНИ ДЕО
Подручје обухвата Плана “Веслачки клуб Смедерево”
представља зону појаса уз Дунавску обалу, у непосредној
близини центра града, ограничену Горанском улицом
(путни правац Смедерево-Београд) са једне стране, и
обалом реке Дунав са друге стране.
Положај овог простора на делу Дунавског приобаља,
са изузетним амбијенталним вредностима, чини га једном
од најатрактивнијих, али недовољно искоришћених
градских локација.
Ова зона представља једну од значајнијих спортскорекреативних целина града.
2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Повод за израду Плана је Oдлука о изради Плана
детаљне регулације “Веслачки клуб Смедерево”(“Службени
лист града Смедерева”, број17/2009).
3. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљеви израде Плана су:
Регулисање правно-имовинског статуса;
Дефинисање површина јавне намене;
Уређење и унапређење простора у туристичке и
спортско-рекреативне сврхе, уређење приобалног појаса
реке Дунав у угоститељске и спортско-рекреативне сврхе,
као и очување и унапређење амбијенталних и природних
вредности предметног простора.
4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Плана је:


Одлука о изради Плана детаљне регулације “Веслачки клуб

Смедерево” у Смедереву, број 350-327/2009-11 од 10.11.2009.
године (“Службени лист града Смедерева”, број 17/2009)

Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, број 72/2009 и 81/2009)

Правилник о садржини, начину и поступку израде планских
докумената (“Службени гласник Републике Србије”, број
31/2010 и 69/2010)

Плански основ за израду Плана је:

 Генерални план “Смедерево 2020.”(“Службени лист






општине Смедерево”, број 9/2006)
Генералним планом “Смедерево 2020.” предметно
подручје је Планом намене површина у целости
означено као спортско-рекреативна површина.
У оквиру Зона са истим правилима грађења предметно
подручје се налази у Зони општих градских потреба
– подцелина Дунавска обала.
Према Планираном јавном и осталом грађевинском
земљишту предметно подручје је дефинисано као
површина за објекте и делатности од општег
интереса.
Према Урбанистичким инструментима спровођења
плана за предметну локацију је предвиђена
приоритетна израда Плана детаљне регулације.
6.
6.1

ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница и површина обухвата Плана

Северну границу обухвата Плана представља река
Дунав, односно део кат.парц.бр.13310, јужну границу чини
Горанска улица, односно јужна граница кат.парц.бр.13325,
са источне стране границу Плана чине објекти Веслачког
клуба, односно источна граница кат.парц. бр.696/1, а са
западне стране граничи се делом источне границе кат.парц.
бр.696/2 и постојећом оградом у залеђу пословних објеката
“Дунав осигурања” и Бензинске станице.
Укупна површина обухвата Плана износи око 7.94ha,
од чега 3.72ha чини копнени део.
6.2

Катастарске парцеле у обухвату Плана

Катастарске парцеле обухваћене границом обухвата
Плана су следеће:
 део кат.парц. бр. 696/1, део кат.парц.бр. 13325
(Горанска улица) и део кат. парц.бр. 13310 (акваторија реке
Дунав) к.о Смедерево.
7. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
7.1. Постојећа намена и режим коришћења земљишта
Земљиште у обухвату Плана је:
 грађевинско земљиште и
 водно земљиште
Грађевинско земљиште је градско грађевинско
земљиште, делом изграђено, делом неизграђено, у целости
уређено, односно опремљено примарном комуналном
инфраструктуром.
Као површина јавне намене, у обухвату Плана, издваја
се катастарскa парцелa бр. 13325, односно Горанска улица.
Предметно подручје се претежно користи у спортскорекреативне и туристичко-угоститељске сврхе са
делимично урбано дефинисаним партерним површинама и
пратећим садржајима.
Што се тиче акваторије Дунава, овај потес представља
релативно уређену деоницу за привез пловила-сплавоваресторана са садржајима угоститељско-туристичког значаја
и спортских чамаца, а део акваторије се претежно користи
у спортско-рекреативне сврхе за потребе Веслачког клуба.
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Објекат обалоутврде, као систем заштите од утицаја
високих вода реке Дунав, на овој деонци, у дужини од око
487m, изграђен је 1980. године.
Локација обухвата Плана, због свог положаја и
природних карактеристика, представља вредну природну и
амбијенталну целину у приобалном појасу реке Дунав, тј.
простор преко кога град треба да “доживи” реку.
7.2 Стечене условљености – карактеристике
у обухвату Плана
7.2.1 Постојеће стање и капацитети саобраћајне
инфраструктуре
На простору у обухвату Плана заступљена су
три технолошки и функционално потпуно различита
саобраћајна система - друмски, железнички и речни
саобраћај.
Предметно подручје се својом јужном страном ослања
на Горанску улицу која представља примарну градску
саобраћајницу - градску магистралу и има категорију
државног пута другог реда.
Ширина регулације улице је променљива и износи од
20.0m-27.0m. Установљени режим саобраћаја дефинисан је
тако да су за кретање у смеру од града ка излазу опредељене
две саобраћајне траке, а у смеру ка граду једна саобраћајна
трака.
Од укупно 6 саобраћајних прикључака на ову
саобраћајницу, 4 су приступни путеви до паркиралишта и
приступи до парцелa и две раскрснице са Улицом дунавском
и Излетничком.
Део друмске саобраћајне инфраструктуре чине и
саобраћајне површине намењене паркирању путничких
возила. Једна од две такве површине, изграђена је у
сврху паркирања возила, а просторно незнатно одступа
од потребних димензија које су дефинисане важећим
стандардима. Друга површина је изграђена са основном
наменом као спортски терен али се превасходно користи
за потребе паркирања возила. Приступ до ових површина
дефинисан је из Горанске улице.
Предметно подручје пресеца и железничка пруга, која
није део система јавних железничких пруга, већ представља
индустријски колосек у функцији бившег комплекса Старе
железаре (тренутно предузеће “Утва” из Панчева). Обим
саобраћаја возова овом пругом већ дуги низ година уназад
је незнатан и готово да се и не користи.
На делу акваторије, као вид технолошког подсистема
водног саобраћаја, налази се и привезиште за мала и
спортска пловила.
У крајњој источној зони, постављен је и мањи понтон
Веслачког клуба, за спортске чамце.
Најатрактивнији вид коришћења акваторије у
приобаљу, свакако представљају пловила-сплавовиресторани са садржајима угоститељско-туристичког
карактера, што захтева решавање проблема у целости, за
целу деоницу обале.
7.2.2 Постојеће стање и капацитети техничке и
комуналне инфраструктуре
Подручје обухваћено Планом комплетно је опремљено
инфраструктурном мрежом, која је већином лоцирана у
регулацији Горанске улице, и то:
Водоводна мрежа – градски дистрибутивни систем
VL Ø250 дуж Горанске улице;
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Фекална и атмосферска канализациона мрежа –
мешовити колектор КК Ø500 дуж Горанске улице;
–
подземни
Електроенергетска
мрежа
електродистрибутивни водови 1Е1kV и 1Е10kV;
Гасоводна мрежа - градски гасовод Ø163,8, притиска
до 6-12bara и дистрибутивни гасовод Ø90, притиска до
4bara;
Телекомуникациона мрежа - мрежни ТК каблови у
рову, оптички ТК кабл и подземни међумесни коаксијални
ТК кабл.
7.3 Oцена стања животне средине
Обзиром да је циљ израде Плана очување и
унапређење амбијенталних и просторних вредности
предметног подручја, у складу са урбанистичким планом
вишег реда, односно утврђивање елемената за изградњу
спортско-рекреативних површина и садржаја, те Планом
нису предвиђени будући развојни пројекти који подлежу
процени утицаја на животну средину, за предметни План
Веслачки клуб Смедерево не ради се Стратешка процена
утицаја на животну средину, на основу Решења број 501204/09-08, Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности Градске управе Смедерево.
8. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
8.1 Процена развојних могућности
Потенцијал овог простора представља његова
атрактивна позиција уз Дунавску обалу, у непосредној
близини центра града, ослоњена на путни правац
Смедерево-Београд, као и његове амбијенталне вредности
и визуре.
Основне поставке Плана су следеће:
и унапређење постојећих спортскорекреативних терена и садржаја;
 формирање и планирање нових спортскорекреативних целина и садржаја;
 уређење приобалног појаса реке Дунав у туристичкоугоститељске и наутичко-спортско-рекреативне сврхе;
 реконструкција Горанске улице у постојећој
регулацији;
 инфраструктурно опремање.

 уређење

8.2 Подела на урбанистичке зоне и целине
у обухвату Плана
У оквиру водног земљишта утврђене су следеће
специфичне целине:
А.1 Зона коришћења приобалног појаса
А.1.1 Зона спорта и рекреације (за потребе спортских
клубова)
А.1.2 Зона објеката на води у функцији туризма и
угоститељства
А.2 Зона обалоутврде (темељна ножица са каменим
набачајем, насип и валобран)
У оквиру градског грађевинског земљишта утврђене
су следеће специфичне целине:
Б.1 Зона шеталишта
Б.2 Зона спорта и рекреације
Б.2.1 Центар за спорт и рекреацију
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Б.2.2 Зона постојећих спортских терена и садржаја
Б.2.3 Зона новопланираних спортских терена и
садржаја
Б.3 Инфраструктурни коридор

Преостало земљиште, изван ових површина, припада
јавном водном земљишту.
Комплетан обухват Плана представља површину
јавне намене.

8.3 Грађевинско подручје са предлогом површина
јавне намене

3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

Планом се утврђује следећа намена земљишта и
површина:
водно земљиште, које чини:
- акваторија реке Дунав и
- део постојећег објекта обалоутврде (темељна
ножица, насип и валобран);
градско грађевинско земљиште, које чине:
- површине јавне намене
• Као површинe јавне намене предлажу се:
- шетна стаза;
- спортско-рекреативна површина, односно део
катастарске парцеле бр. 696/1;
- Горанска улица, односно део катастарске парцеле
бр. 13325 (постојећа површина јавне намене).

Планом су у складу са дефинисаним наменама,
дефинисане карактеристичне зоне и целине у оквиру
грађевинског и водног земљишта, са посебним условима и
режимом коришћења, за које се утврђују посебна правила
уређења и грађења.
Основни критеријуми за дефинисање поделе простора
на зоне и целине су положај предметног простора уз
Дунавску обалу, као и опредељујућа намена локације као
спортско-рекреативне површине.
Сходно овим критеријумима, дефинисане су типичне
зоне и целине, у оквиру:
А. водног земљишта и
Б. градског грађевинског земљишта

9. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА – ГРАФИЧКИ ДЕО

3.1 Урбанистичке зоне и целине у оквиру водног
земљишта - “А”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извод из Генералног плана „Смедерево 2020.“
Шира ситуација
Постојеће стање са наменом површина
План намене земљишта и површина
Урбанистичке целине и зоне
План саобраћаја и инфраструктуре
II ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1. НAМЕНА ЗЕМЉИШТА

У граници Плана дефинише се основна подела
земљишта на:
 грађевинско земљиште и
 водно земљиште
Грађевинско земљиште је градско грађевинско
земљиште, делом изграђено, делом неизграђено, углавном
уређено, односно опремљено примарном мрежом
комуналне и техничке инфраструктуре.
У оквиру грађевинског земљишта све планиране
површине предвиђене су као површине јавне намене.
Водно земљиште чини акваторија реке Дунав и
део објекта обалоутврде (темељна ножица са каменим
набачајем, насип, валобран), што се одређује као јавно
водно земљиште.
2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Овим Планом дефинишу се површине јавне намене у
оквиру грађевинског земљишта, према критеријуму да ће
за површине јавне намене бити одређене нове површине и
задржане постојеће, и то:
део постојећег објекта обалоутврде - шетна стаза,
са коридором за инспекцијску стазу у функцији одржавања
појаса обалоутврде;
комплетна спортско - рекреативна површина, као
део кат.парц.бр.696/1;
постојећа површина јавне намене - коридор
Горанске улице, као део кат.парц.бр.13325 новог премера.

У оквиру водног земљишта утврђене су следеће
специфичне зоне:
А.1 - Зона коришћења приобалног појаса
А.2 - Обалоутврда
У оквиру зоне А.1 дефинишу се две целине, и то:
- А.1.1 - целина намењена спорту и рекреацији;
- А.1.2 - целина објеката на води у функцији туризма,
наутике и угоститељства.
Зона А.1 обухвата акваторију реке Дунав у ширини
од 30,0m.
Зона А.2 представља појас изграђене обалоутврде
у дужини од око 487,0m, коју чине-темељна ножица
са каменим набачајем , насип (косина обалоутврде) и
валобран.
Током 2010.године изграђен је и наставак објекта
обалоутврде, у дужини од 140.0m, као обавезна деоница у
функцији заштитног система града од високих вода, који је
ван границе обухвата Плана.
3.2 Урбанистичке зоне и целине
у оквиру градског грађевинског земљишта - “Б”
У оквиру градског грађевинског земљишта утврђене
су следеће специфичне зоне:
Б.1 - Зона шеталишта - шетна стаза
Б.2 - Зона спорта и рекреације
Б.3 - Зона инфраструктурног коридора
Зона Б.1 представља зону шеталишта, изграђену
уз постојећу обалоутврду, која је како због своје намене
и функције, тако и због планиране намене земљишта,
издвојена као посебна зона.
У оквиру зоне Б.2 издвојене су две целине, и то:
 Б.2.1 - Центар за спорт и рекреацију
 Б.2.2 – Целина отворених спортских терена и
садржаја
 Зона Б.3 представља инфраструктурни коридор,
односно трасу Горанске улице, којом пролазе главни
правци комуналне и техничке инфраструктуре.
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3.3 Биланс површина
Таб.1 - Биланс планираних намена и површина у
оквиру градског-грађевинског земљишта
НАМЕНА
ПОВРШИНА

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Б.1

ПОВРШИНА
ha

Зона шеталишта

Центар за спорт и
рекреацију
Целина отворених
Б.2.2 спортских
1
терена и садржаја
Инфраструктурни
коридор
Б.3

Б.2.1

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

3

УЧЕШЋЕ У
УКУПНОЈ
ПОВРШИНИ

a

m²

19

27

5,17%

74

06

19,90%

81

89

48,87%

96

92

26,04%

72

14

100%

4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЂАЈНЕ, ТЕХНИЧКЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1 Трасе, коридори и капацитети саобраћајница
Планом је предвиђено задржавање постојеће трасе,
односно коридора Горанске улице. Задржава се и начин
укрштања са Излетничком улицом.
Геометрија раскрснице Дунавске улице са Горанском
улицом може се изменити, у циљу да се омогући укрштање
под правим углом, уз услов да се пројектним решењем,
раскрсница изведе у целости на постојећим катастарским
парцелама, уз услове и сагласност надлежног управљача
пута.
Задржавају се позиције постојећих ниша аутобуских
стајалишта.
Задржава се стационажа укрштаја постојећих
приступних саобраћајница са Горанском улицом (на
графичком прилогу укрштаји са теменима Т2 и Т3).
Стационажа укрштаја преосталих, постојећих
приступних саобраћајница
у оквиру комплекса, као
и позиција паркинга, може бити измењена у односу
на постојеће стање, уз претходну израду техничке
документације и прибављене услове и сагласност
надлежног управљача пута, у фази реализације Горанске
улице.
Димензије и капацитет паркиралишта унутар зоне
спорта и рекреације треба повећати у односу на постојећи,
сходно намени предметног простора, односно капацитету
новопланираног објекта и планираном броју потенцијалних
корисника, и то најмање једно паркинг место на четири
корисника, и једно паркинг место на 70m2 корисног
простора. Од укупног броја планираних паркинг места
за кориснике, 5% обезбедити за паркирање возила лица са
инвалидитетом.
У продужетку приступних саобраћајних прикључака,
планира се интерна колско-пешачка стаза, до шеталишта, дуж
обалоутврде. Ова комуникација користила би се искључиво
за приступ интервентних и доставних возила. Остали облици
колског приступа до шетне стазе су забрањени.
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Предвиђено је уклањање постојећег индустријског
колосека, односно потпуно укидање железничког
саобраћаја. Укидање колосека садржано је у одредбама
Генералног плана “Смедерево 2020.”, а такође и у Плану
детаљне регулације “Дунавска обала” за простор који се
непосредно граничи са простором у обухвату овог Плана.
Такође, као наслеђена идеја, дуж регулације Улице
деспота Ђурђа и Горанске улице, планира се задржавање
трасе пешачке комуникације уз Горанску улицу, односно
могућност њене пренамене у пешачко-бициклистичку
стазу, минималне ширине 3.0m.
Регулацијом и изградњом oбјекта обалоутврде ,
све до излетишта “Југово”, планирано је остваривање
континуитета ове стазе дуж Дунава, чиме би град у
потпуности остварио свој контакт са реком.
Правила за развој водног саобраћаја односе се на
уређење приобаља, односно постављање пловних објеката
тако да се не нарушава пловни пут, тј. омогућавају безбедни
услови за унутрашњу пловидбу. Максимална ширина ове
зоне, односно зоне коришћења приобаља, за реку Дунав,
износи 40.0m.
4.2 Трасе, коридори и капацитети техничке
инфраструктуре
Планом се задржавају постојећи капацитети и трасе
изграђене техничке инфраструктуре, према подацима и
условима надлежних дистрибутивних предузећа.
Планирани капацитети техничке инфраструктуре не
уврђују се овим Планом.
Потребна инфраструктура дефинисаће се на основу
потреба планираних садржаја у комплексу, а реализоваће
се на основу Локацијске дозволе у складу са овим Планом.
Планом се утврђују коридори за планирану
инфраструктуру, и то у оквиру интерних пешачко-колских
комуникација.
Електроенергетска мрежа
У непосредниј близини локације, у Улици дунавској,
постоји изграђена трафо-станица ТС 10/0.4kV “Анекс
Монопол”, а трасом Горанске улице пролазе подземни
водови 1Е1kV и 1Е10kV.
Поред шетне стазе изграђени су слободностојећи
ормани предвиђени за прикључење угоститељских објеката
на води, укупног расположивог капацитета око 100kW.
Због ограничених слободних капацитета у постојећим
ЕД објектима, а за потребе ангажовања веће једновремене
снаге за прикључивање новопланираних објеката, потребно
је планирати изградњу нових објеката, и то:
 трансформаторске станице ТС 10/0.4kV и
 водова 10kV и 1kV.
Потребна инфраструктура дефинисаће се на основу
потреба планираних садржаја у комплексу, односно након
процене потребне једноангажоване снаге за сваки нови
прикључак, а реализоваће се на основу Локацијске дозволе
у складу са овим Планом.
Телекомуникациона мрежа
У оквиру предметног подручја, трасом Горанске
улице, постоји изграђена телекомуникациона мрежа, и то:
 мрежни ТК каблови положени у ров,
 оптички ТК кабл и
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 постојећи подземни међумесни коаксијални ТК
кабл на релацији Смедерево-Београд.
Приступна ТК мрежа изведена је подземним
кабловима, који су постављени у ТК канализацију, а
корисници су преко спољашњих, односно унутрашњих
извода повезани са дистрибутивном мрежом.
Постојећи подземни ТК каблови обезбеђују и носе
врло значајан међународни, међумесни и месни ТК
саобраћај, тако да се било каквим радовима не сме довести
у питање нормално функционисање ТК саобраћаја.
Свим новопланираним објектима потребно је
обезбедити приступ путем ТК канализације, односно
потребно је капацитете ТК канализације и ТК мреже
прилагодити будућим потребама повезивања на ТК мрежу
унутар границе Плана.
За постављање нове ТК инсталације неопходно је
обратити се надлежном дистрибутивном предузећу.
Гасоводна мрежа
На предметном простору изграђен је градски гасовод
од челичних цеви, пречника Ø168,3mm, радног притиска до
6-12 бара који је изведен за потребе привредних предузећа,
(лоциран између Горанске улице и обале Дунава - према
комплексу Старе железаре, у близини железничке пруге).
На локацији, постоји и дистрибутвни гасовод од
полиетиленских цеви, пречника Ø90mm и радног притиска
до 4 бара, који пролази трасом Карађорђеве улице, ка
Излетничкој улици.
Новопланиране објекте и садржаје могуће је
прикључити на постојећу дистрибутивну гасоводну
мрежу од ПЕ цеви, пречника Ø90, радног притиска до
4 бара, а место прикључка планирати на углу Горанске и
Излетничке улице. Трасу планираног гасовода провести
јужном страном Горанске улице и укрстити се са Горанском
улицом код новопланираног објекта, на месту некадашњег
“Стакленца”, као што је приказано у графичком прилогу.
Предвидети потрошачки мерно-регулациони сет на објекту.
У обухвату Плана, предвиђено је и полагање
дистрибутивног ПЕ гасовода, радног притиска до 4 бара,
од поменутог планираног прикључка, ка западу, паралелно
са постојећим градским гасоводом. Планирани гасовод
пречника Ø40, поставити на минималном растојању од
0.8m у односу на постојећи челични гасовод.
За планиране садржаје предвидети снабдевање гасом
из постојећег гасоводног система који је прикључен на
МРС “Тврђава”.
Хидрантска мрежа
На основу услова надлежног дистрибутивног
предузећа ЈКП “Водовод”, наложена је замена свих
дотрајалих водоводних, поцинкованих цеви Ø90, на
предметној локацији, новим полиетиленским цевима
Ø100. Како је полагање водоводних цеви у простору било
изведено само у ограниченом обиму, Планом се предвиђа
проширење водоводне мреже за потребе нових корисника
простора. Реконструисана и нова траса инсталација
водовода, имала би двоструку улогу у смислу снадбевања
објеката пијаћом водом, као и за потребе противпожарне
заштите објеката.
Као и до сада водоводна траса на предметној
локацији Ø100 би се конектовала на примарни водоводни
вод Ø250 положен у коридору Горанске улице. Мрежом
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цеви водоводно – хидрантрска мрежа би се положила
дуж шеталишне стазе. Мрежу од ивице шеталишне стазе
удаљити мин. 1,5m осовински. Изнад подземне хидрантске
линије Ø110, на сваких ~ 40m формирати спољни надземни
хидрант Б/2Ц са припадајућом опремом. Системом
хидрантске мреже и спољних надземних хидраната
вршила би се пожарна одбрана објеката на сплавовима и
грађевинских објеката на локацији.
У смислу противпожарне сигурности објеката и
површина, неопходан је приступ ватрагасним, навалним
возилима највећем делу третираног комплекса. У том
смислу је дозвољена употреба шеталишне стазе ширине
4,0m за кретање и интервенцију ватрогасног људства и
возила. Приступ возила шеталишној стази је могућ на три
места дуж третираног комплекса.
Обзиром на врсту, карактер, спратност и намену
планираних и постојећих објеката у зони израде Плана,
процењује се да се не ради о објектима веће пожарне
угрожености. Из тог разлога се употреба унутрашње
хидрантске мреже не налаже као обавезна. Унутрашњост
објеката ће се бранити употребом С6 и С9 противпожарних
апарата, постављених логично на видљивим и лако
доступним местима. Број инсталираних противпожарних
апарата зависиће превасходно од површине брањеног
простора.
4.3 Трасе, коридори и капацитети комуналне
инфраструктуре
Водоводна мрежа
Трасом Горанске улице постоји изграђена градска
дистрибутивна мрежа VL Ø250, са две прикључне цеви.
Део трасе VL Ø250 наставља преко кат. парцела бр. 696/1
и 696/2, ка комплексу Старе железаре, а део трасе VLØ100
наставља Горанском улицом.
Постојећи прикључак комплекса Веслачког клуба
на градски дистрибутивни систем изведен је путем две
прикључне цеви – код постојећег објекта “Стакленац” и
прикључак VPEØ90 у водомерној шахти.
За потребе постављања пловних угоститељских
објеката, урађена је нова водоводна линија VPEØ90 у
дужини од 35,0м и прикључена на нову водомерну шахту
са водомерима за свако пловило понаособ.
За потребе прикључивања новопланираних објеката
и садржаја, потребно је извршити замену постојећих
поцинкованих цеви, одговарајућим PE HD100 за 10bara, као
и реконструкцију постојећих шахти, према условима ЈКП
“Водовод” Смедерево.
Приликом прикључења објеката и садржаја на
постојеће шахте, потребно је предвидети њихову
реконструкцију у складу са Условима надлежног предузећа.
Фекална канализациона мрежа
У оквиру предметног подручја, у коридору Горанске
улице, постоји изграђена мешовита канализациона мрежа
FK Ø500, односно FK Ø200, на коју је могуће прикључити
новопланиране садржаје и објекте.
Планом се предвиђа сепарација фекалне и
атмосферске мреже, тако да постојећи мешовити колектор,
постаје фекални.
Уколико је потребно, предвидети реконструкцију
постојећих прикључака и шахти.
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Пловни угоститељски објекти тренутно упуштају
отпадне воде директно у реку Дунав.
Правилима уређења приобалног појаса, биће
дефинисан начин одвођења отпадних вода, чиме се
обезбеђује заштита водног режима и животне средине од
загађења.
Aтмосферска канализациона мрежа
Због преоптерећености постојећег мешовитог
колектора Ø500, трасом Горанске улице предвиђа се израда
сепарационог система одвођења отпадних вода, односно
изградња атмосферске канализације пречника од Ø250 до
Ø400, са директним упуштањем у Дунав на местима којa су
предвиђенa за одвођење.
На локацији већ постоји изграђен испуст Ø400 (код
објеката Веслачког клуба), на коти 71.50m.
Приликом пројектовања дати решење којим се не
дозвољава повратно плављење при високим нивоима
Дунава. Места излива морају бити изнад коте средњег
нивоа Дунава.
На овом месту прикупљаће се воде из Улице
Карађорђеве, део из Улице деспота Ђурђа, Дунавске
и Излетничке, као и са планираних манипулативних
површина.
Постојећи мешовити колектор би се користио за
одвођење фекалних вода.
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Део 8, катастарске парцеле број 696/1: 24-6172-61736182-6185-6186-10-8-6-24
Део 10, катастарске парцеле број 696/1: 17-6104-61076110-6115-6118-6127-1-19-17
Део 9, катастарске парцеле број 696/1 предвиђен је
за припајање парцели Горанске улице због евентуалне
реализације
имовине
над
изграђеном
путном
инфраструктуром.
Део 9, дефинисан је граничним тачкама: 3-6126-611225-26-3.
Начин формирања, распоред и облик делова парцела,
као и координате граничних тачака дати су у Графичком
прилогу број 5.
Остале граничне тачке, које са новопројектованим,
учествују у формирању површина јавне намене, преузете
су од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Смедерево
(приложено у документацији Плана).
Бр.

Y

X

1

7493377.73

4946677.55

2

7493377.59

4946667.51

3

7493376.84

4946626.12

4

7493440.35

4946681.77

5. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

5

7493441.97

4946671.90

ПДР-ом “Веслачки клуб Смедерево”, предложено
земљиште за површине јавне намене дефинисано је по
следећим функционалним целинама:
Прва целина је земљиште које је настало након
изградње обалоутврде реке Дунав, а на потесу предметног
ПДР-а.
Планом је предвиђено да појас од валобрана
обалоутврде, па 10.0m паралелно и јужно буде површина
јавне намене. Тај појас се састоји од делoва 1, 2, 3 и 4
катастарске парцеле Дунава број 13310 и делова 4 и 5
катастарске парцеле број 696/1, к.о. Смедерево.
Овај појас је аналитички дефинисан граничним
тачкама: 13-15-16-17-19-1-20-4-21-22-23-24-6-8-10-618811-9-7-5-2-18-14-12-13.
Друга целина предвиђене површине јавне намене је
део 1, катастарске парцеле број 696/1 чија западна граница
испуњава услов површине земљишта које је враћено граду.
Овај појас је аналитички дефинисан граничним тачкама:
2-5-7-9-11-6188-6190-6196-6203-П16-6174-6155-6145-6133-3-2.
Трећа целина предвиђене површине јавне намене је
део 2, катастарске парцеле број 696/1 који представља парцелу
индустријског колосека. Овај појас је аналитички дефинисан
граничним тачкама: 6196-6214-6226-6227-6242-6256-62746289-6323-6453-8669-8737-8736-8706-8620-6365-6355-63226363-6364-6219-6213-6203-6196.
Изградњом обалоутврде сада имамо јасну поделу водног
и грађевинског земљишта, па је због тога предвиђено да делови
6, 7, 8 и 10, катастарске парцеле 696/1 буду предложени за
припајање катастарској парцели Дунава број 13310. Ови делови
дефинисани су граничним тачкама:
Део 6, катастарске парцеле број 696/1: 20-6146-6149-615121-4-20
Део 7, катастарске парцеле број 696/1: 22-6153-6156-61576158-23-22

6

7493635.14

4946714.92

7

7493637.84

4946705.29

8

7493673.64

4946725.95

9

7493676.35

4946716.32

10

7493689.57

4946730.22

11

7493690.89

4946720.22

12

7493189.39

4946640.86

13

7493192.95

4946651.92

14

7493244.41

4946653.30

15

7493242.56

4946663.13

16

7493267.42

4946667.82

17

7493271.66

4946668.61

18

7493286.88

4946661.31

19

7493285.61

4946671.24

20

7493399.60

4946679.02

21

7493447.58

4946683.00

22

7493476.24

4946687.87

23

7493535.02

4946697.85

24

7493592.31

4946707.63

25

7493297.00

4946601.07

26

7493290.92

4946617.32
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Координате новопројектованих граничних тачака које
дефинишу површине јавне намене дате су табеларно.
Таб. 2 - Координате новопројектованих граничних
тачака које дефинишу површине јавне намене
6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
6.1 Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу површина јавне намене у оквиру водног
земљишта
Водопривредни објекти
Изграђени објекат обалоутврде Веслачког клуба,
у дужини од око 487m, као део заштитног система града
од великих вода реке Дунав, чине: ножица, косина
обалоутврде, валобран (у оквиру водног земљишта) и
шетна стаза (у оквиру грађевинског земљишта).
Због могућих неповољних утицаја планираних радова
у зони обалоутврде, приликом постављања новопланираних
угоститељских објеката на води (изградња приступног
степеништа, продори инсталација и др.), а у циљу заштите
стабилности постојеће обалоутврде, дефинисани су
посебни услови од стране надлежних предузећа, који се
морају испоштовати у техничкој документацији, и у фази
реализације пројекта.
Ради заштите и несметаног омогућавања активности и
радова у спровођењу мера одбране од поплава и одржавања
обалоутврде, предвиђена је инспекцијска стаза у ширини
од 5.0m.
Урбанистички услови који се односе на уређење
акваторије биће дефинисани кроз Правила уређења и
грађења у оквиру Зоне коришћења приобалног појаса.
6.2 Урбанистички и други услови за уређење
и изградњу површина јавне намене у оквиру
грађевинског земљишта
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и коридорима новопланираних и постојећих приступних
саобраћајница.
Синтезним пројектом инфраструктурне мреже
потребно је усагласити међусобне положаје појединих
инфраструктурних система, у складу са правилима за
њихову изградњу, а Правилима регулације утврђују се
начелна правила полагања:
 водоводна мрежа – испод коловоза, на око 1.0m
удаљености од његове ивице;
 фекална канализациона мрежа - испод коловоза, са
супротне стране од водоводне, на око 1.0m од ивице
коловоза;
 атмосферска канализациона мрежа – испод коловоза,
у осовини једне коловозне траке;
 eлектроенергетска мрежа – испод тротоара;
 телекомуникациона мрежа – супротно од вођења
електроенергетске мреже;
 гасоводна мрежа – у појасу пута, изван конструкције
саобраћајнице;
Инфраструктурни објекти (трафостанице и др.)
смештају се такође у коридор земљишта јавне намене,
изван површина тротоара.
6.2.2 Правила нивелације
Основни елементи за решавање нивелације су: коте
приступног пута – Горанске улице, као и кота шетне стазе
поред Дунава. Постојећа нивелација Горанске улице и
шетне стазе се задржава. Ове коте остају непромењене, у
односу на постојеће стање.
Коте преосталих саобраћајних и пешачких
комуникација и површина, потребно је максимално
прилагодити и ускладити са наведеним, реперним котама.
Саобраћајна мрежа

Регулација постојеће шетне стазе поред Дунава је
на 4.0m паралелно и јужно од валобрана обалоутврде, уз
могућност проширења за 1.0m.
Регулација појаса залеђа стазе, намењеног за
инспекцијске стазе је на 10.0m паралелно и јужно од
валобрана обалоутврде, односно 5.0m паралелно и јужно
од шетне стазе поред Дунава.

Нивелација јавних саобраћајних површина у
подужном и попречном смислу задржава се као у
постојећем стању. Предвиђен је попречни пад Горанске
улице као једнострани, усаглашен са решењем за изградњу
система атмосферске канализације. Највећи попречни пад
износи до 2,5%.
Нивелацију нових укрштаја и самих саобраћајних
прикључака на Горанску улицу потребно је прилагодити
нивелацији Горанске улице, уз услов да се на укрштајима
омогући потребна прегледност.
Нивелациони план саобраћајних површина приказан
је у графичком прилогу број 4.

Саобраћајна мрежа

Инфраструктурна мрежа

Регулација Горанске улице у начелу се задржава као у
постојећем стању, осим у зони нише аутобуског стајалишта
са десне стране Горанске улице где се мења постојећа
регулација и проширује се за потребе реконструкције
улице, односно трасирања и изградње тротоара. Нова
регулација одређена је аналитичко-геодетским елементима
и приказана у графичком прилогу број 4.

Нивелација инфраструктурне мреже утврђује се
на основу прописаних услова за изградњу појединих
инфраструктурних система, позиције постојећих и
пројектованих делова мреже и објеката, као и међусобног
положаја инсталација у коридору.
Општа
правила
нивелације
појединих
инфраструктурних система утврђена су Правилима
грађења за инфраструктурну мрежу.
Укрштања инфраструктурне мреже реализују се према
општим правилима и нормативима за изградњу појединих
система.

6.2.1 Правила регулације

Инфраструктурна мрежа
Комплетна инфраструктурна мрежа у обухвату Плана
(постојећа и планирана), води се коридором Горанске улице
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6.2.3 Правила уређења и грађења
Правила уређења и грађења саобраћајних површина
Планом је предвиђена реконструкција Горанске
улице која подразумева изградњу нове коловозне
конструкције, димензионисане за тешко саобраћајно
оптерећење са проширењем постојећег коловоза за још
једну саобраћајну траку. Проширење улице прописано је
одредбама Генералног плана “Смедерево 2020.” на потезу
од раскрснице са Карађорђевом и Улицом деспота Ђурђа,
до комплекса Старе железаре/стадиона. Планирана укупна
ширина коловоза треба да износи 12.0m, и садржала би по
две саобраћајне траке по смеру кратања возила. Ширина
траке износи 3.0m.
Треба напоменути, да је могућа и реконструкција
Горанске улице у постојећем габариту.
Реконструкција подразумева и изградњу система
атмосферске канализације и најмање задржавање или
евентуално побољшање постојећег система јавне расвете
у циљу омогућавања бољих видних услова возачима и
правовремено и јасно уочавање тока и границе улице,
укрштања, прикључака, пешачких прелаза и саобраћајну
сигназацију.
Реконструкција улице подразумева и реконструкцију
укрштаја са бочним улицама: Излетничком и Дунавском
са планираном ширином коловоза од 6.0m и радијусом
укрштаја од 9.0m. Сва места укрштања Горанске улице са
уливним саобраћајницама обезбедити у нивоу, извршити
уклапање у њих у вертикалном и хоризонталном смислу.
Реконструкција саобраћајних прикључака (укрштаји
у теменима Т2 и Т3) подразумева замену коловозне
конструкције у ширини и радијусима као у постојећем
стању.
Предвиђена је и реконструкција два постојећа
укрштаја
саобраћајних
прикључака
ка
паркинг
површинама са Горанском улицом, или изградња нових у
случају промене локација паркиралишта. Ширина коловоза
реконструисаних/нових прикључака треба да износи 6.0m,
са радијусом од 6.0m.
Основни геометријски елеменати раскрсница
приказани су на графичком прилогу број 4, а
димензионисани су према функцији у експлоатацији,
возно-динамичким критеријумима за комунална, односно
путничка возила. Техничком документацијом могу се
предвидети и другачија решења геометријских елемената
уз испуњење услова за несметану експлоатацију и
задовољавање возно-динамичких критеријума.
Реконструкција
ниша
аутобуских
стајалишта
подразумева замену коловозне конструкције, обликовање
и димензионисање у складу са важећим правилима
и стандардима, што би се прецизирало техничком
документацијом.
Правилo за изградњу тротоара подразумева изградњу
нове конструкције минималне ширине 3.0m.
Део конструкције тротоара непосредно уз пешачке
прелазе пројектовати као рампе за потребе несметаног
кретања лица са инвалидитетом.
Правила уређења и грађења инфраструктурне мреже
Правила уређења
Површине и коридори за нову инфраструктурну
мрежу, Планом су предвиђени у оквиру интерних
саобраћајних приступа, и у оквиру коридора шетне стазе.
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Земљиште потребно за изградњу инфраструктуре
условно се дефинише ширином заштитних појасева
инфраструктурних система, у складу са стандардима,
прописима и нормативима из наведених области, као и у
складу са условима надлежних дистрибутивних предузећа.
Заштитна зона постојећег далековода од 10kV износи
по 2.0m обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона градског гасовода је минимум по
3,0м са обе стране хоризонталне пројекције гасовода, а за
дистрибутивни гасовод заштитна зона износи по 1,0м са
обе стране трасе гасовода.
Заштитна зона водоводне мреже износи по 2,5м
обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона канализационе мреже износи по 1,5м
обострано од трасе цеви.
Заштитна зона планираног атмосферског колектора
износи по 1,5м обострано од трасе цеви.
У заштитним зонама које пресецају предметну
локацију, није дозвољена изградња, нити садња вегетације
високог растиња.
Евентуална изградња у близини заштитног појаса
условљена је техничким прописима и условима надлежног
дистрибутивног предузећа.
Правила грађења
Електроенергетска мрежа
 Сви водови (далеководна и нисконапонска мрежа)
морају бити кабловски, подземни;
 Подземни водови се полажу у тротоару на дубини од
1,0m, на растојању минимално 0,5m од регулационе
линије (у случају полагања у зеленој површини на
дубини од 0,8m);
 Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите;
 Изградња нове трафостанице 10/0.4kV планира
се на предвиђеној локацији, у зони Б.2.1, а њено
повезивање на основу посебних услова надлежног
електодистрибутивног предузећа;
 Трафостанице морају имати колски приступ за
допрему, монтажу и одржавање опреме, као и приступ
ватрогасном возилу. За њих је је потребно формирати
засебну парцелу;
 Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри
постављају се уз ивицу тротоара или 30cm од ивичњака,
и није дозвољено њихово постављање изнад других
подземних инсталација.
Гасоводна мрежа
 Планирана дистрибутивна гасоводна мрежа, ниског
притиска, полаже се подземно, на минималној дубини
од 1,2m у појасу регулације постојеће и планираних
саобраћајница, изван конструкције саобраћајнице,
испод тротоара или зелених површина;
 Код паралелног вођења са другим подземним
инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално
0,40m, а код укрштања 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;
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 Минимална дубина гасовода при укрштању са путевима
износи 1,0m;
 Гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d = пречник
гасовода).
Телекомуникациона мрежа
 Мрежа се полаже кабловски (подземно), супротно
од електроенергетске мреже, на минимално 0,5m
удаљености од регулационе линије;
 Дубина укопавања је 1,0m;
 ТТ-окна се граде на око 100m, оквирних димензија
1,60х2,0х1,90m;
 Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација,
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите;
 Приликом укрштања са саобраћајницама ТТ каблови
морају бити постављени у заштитној цеви, а угао
укрштања треба да буде 90°.
Водоводна мрежа
 Дубина укопавања износи минимално 1,0m - 1,2m;
 Услове и начин прикључивања будућих корисника,
прописује
надлежно
комунално
предузеће
(ЈКП«Водовод«);
 Димензије водомерног склоништа износе минимално
1.0mx1.0m;
 За сваки пловни објекат предвидети посебан водомер,
а за мерење утрошка воде на хидрантској мрежи,
предвидети водомер;
 На сваком слепом завршетку водоводне цеви,
предвидети подземни хидрант који би се користио за
испирање мреже;
 Ако се у истом рову полажу водови других инсталација
морају се задовољити
минимална прописана
растојања заштите.
Фекална канализациона мрежа
 Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1,0m од
његове ивице, са супротне стране од водоводне мреже;
 Дубина укопавања: минимално 1,0m;
 Мрежа се полаже на довољној удаљености од планиране
електро и тт- мреже;
 Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација,
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
Атмосферска канализациона мрежа
 Траса новопланираног колектора полаже се у осовини
једне од коловозних трака;
 Минимална дубина полагања уличне атмосферске
канализације је 1.5m од темена цеви;
 Спајање уличних колектора(у зони раскрснице),
или прихват из сливника улица без атмосферске
канализације, врши се прикључењем на улични шахт
главног колектора, са каскадом;
 Атмосферске воде са запрљаних површина, могу се
упуштати у атмосферску канализацију само након
одговарајућег предтретмана (таложник, сепаратор);
 Атмосферски колектор директно се упушта у Дунав, на
већ предвиђеним испустима за ту намену.
6.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У
ОКВИРУ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
6.3.1 ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Простор у обухвату Плана планирати, у складу са ГПом, као спортско-рекреативну површину, са:
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елементима уређења и унапређења постојећих
спортских терена,

формирањем и планирањем нових спортско-

рекреативних целина и садржаја,
реконструкцијом и уређењем постојећих спортскорекреативних објеката који се Планом задржавају;
изградњом централног, спортско-рекреативног
објекта и
уређењем приобалног појаса реке Дунав у
туристичко-угоститељске
и
наутичко-спортскорекреативне сврхе.
Објекте и садржаје у оквиру комплекса потребно
је ускладити са амбијенталним вредностима и
карактером простора.
Спортско-рекреативне
целине
планирати
у
комбинацији са зеленим површинама (при чему треба
водити рачуна о очувању визура на реку Дунав), пешачким
комуникацијама, местима за одмор оплемењеним урбаним
мобилијаром.
У оквиру планираних зона и целина, предвиђена
је
изградња
саобраћајних
површина-приступних
саобраћајних коридора са паркинг простором, као јединим
правцима приступа доставних и интервентних возила.
Услови прикључења на техничку и комуналну
инфраструктуру дефинисаће се у складу са условима
надлежних дистрибутивних предузећа кроз Урбанистички
пројекат, прикључењем на инфраструктуру чија је
траса планирана у оквиру интерних пешачко-колских
комуникација.
Не предвиђа се ограђивање парцела у оквиру
предметног подручја.
Уређењем залеђа и активирањем приобалног појаса
на планирани начин, један од локацијски најатрактивнијих
простора града, постаје градски спортско-рекреативни
центар, прожет туристичко-угоститељским садржајима
изузетних амбијенталних вредности.
6.3.2

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

Концепт уређења зелених површина подручја
Плана заснован је на принципима пејзажно-декоративног
уређења, као и принципу заштите од аерозагађења које
потиче од саобраћаја (обзиром да се комплекс ослања на
фреквентну саобраћајницу – Горанску улицу).
Основни принципи пејзажно - декоративног уређења су:
 Планирано зеленило треба да прати концепт
организације зелених површина у приобалном појасу
Дунава и чини битан сегмент силуете града;
 Зелене површине у оквиру карактеристичних зона и
целина ускладити са њиховом наменом и функцијом,
при чему изабране врсте:
- морају да одговарају условима станишта и да својим
морфолошким карактеристикама одговарају циљу
подизања новог засада;
- у обиму у коме се користе не смеју да утичу на измену
вегетациононо-амбијенталне слике предела.
 Нове зелене површине у оквиру планираних садржаја
прилагодити постојећем зеленилу. Свако вредно
сатабло, групацију дрвећа и шибља сачувати;
 Током даље планске разраде нове садржаје међусобно
повезати вегетацијом обликујући простор једноставно
и функционално садњом листопадног дрвећа и шибља,
формирањем дрвореда и травњака;

Страна 16 – Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

 Дрвеће садити у групама (првенствено листопадно
дрвеће), појединачно и у заједници са шибљем, водећи
рачуна да се очувају постојеће и формирају нове визуре
према удаљеним реперним тачкама (ада, Тврђава);
 Предвидети пузавицама вертикално озелењавање
око ограда спортских терена и за то подесних зидова
објеката;
 У оквиру планираних паркинг површина предвидети
застор од растер елемената и траве и предвидети мале
затравњене површине на ободима паркинга са нижим
шибљем;
 За засену на паркинзима користити дрворедне саднице
средњих лишћара пуних густих крошњи;
 Предвидети реконструкцију постојећег дрвореда дуж
Горанске улице, који ће пратити планирану пешачкобициклистичку стазу.
 У оквиру регулације појаса
залеђа обалоутврде
– инспекцијске стазе, дуж шетне стазе, могуће је
предвидети формирање појединачних групација
зеленила од листопадног дрвећа прозрачне крошње, на
међусобном растојању од око 30.0m.
 Позиције свих садница ускладити са трасама
инсталација, прилазима објектима и сл.
 Сви детаљи везани за партерно уређење дефинишу
се кроз Урбанистички пројекат у складу са условима
Плана.
6.3.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ
„А“- ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
А.1 – ЗОНА КОРИШЋЕЊА ПРИОБАЛНОГ ПОЈАСА
ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

У оквиру Зоне коришћења приобалног појаса, на потесу

Веслачког клуба, по стационажи тока реке Дунав од
Km1116+845 до Km1118+000 забрањено је сидрење
пловних објеката, јер је акваторија на том потезу
предвиђена за спортско-рекреативне и угоститељскотуристичке активности.
Целина на потесу од Km1116+845 до Km1116+980
планирана је као целина намењена спорту и рекреацији.
Целина на потесу од Km1116+980 до Km1118+000
планирана је као целина објеката на води у функцији
туризма, наутике и угоститељства.
У складу са тим, у оквиру зоне А.1, утврђене су две
целине:
 А.1.1 – Целина намењена спорту и рекреацији, и
 А.1.2 - Целина објеката на води у функцији туризма,
наутике и угоститељства

У циљу редовног одржавања речног корита,
нормалног функционисања пловних објеката и обезбеђења
бољих амбијенталних услова у приобаљу, обавеза
корисника (закупца) одређеног дела акваторије, а у
складу са условима ЈВП“Србијаводе“, била би чишћење
приобалног дела корита и његово редовно одржавање. Ови
радови обухватају радове на претходном измуљењу корита
у мери која неће угрозити стабилност обалоутврде и радове
на редовном одржавању приобалног дела.
Услови за одржавање закупљеног дела акваторије
дефинисани су условима надлежних институција.
На делу обалоутврде, на потесу Веслачког клуба,
није предвиђено формирање рампи за упуштање пловила у
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воду, изузев за сопствене потребе спортских организација
(тренутно - Веслачки и Бродарски клуб).
А.1.1 ЦЕЛИНА НАМЕЊЕНА СПОРТУ И
РЕКРЕАЦИЈИ
(од Km 1116+845 до Km 1116+980)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Део акваторије, односно водног земљишта по
наведеној стационажи, предвиђен је за одвијање спортскорекреативних активности на води, организацију регата,
веслачких и једриличарских такмичења и манифестација
и сл.
Према потребама спортских друштава, која су
тренутни корисници дела предметног простора, на овој
деоници, могуће је:
 постављање понтона за упуштање пловила у воду;
 привремено сидрење пловила (чамаца, једрилица...);
 формирање приступих рампи за упуштање сопствених
пловила у воду.

Ширина приобалног дела корита предвиђена
за постављање понтона за упуштање пловила у воду и
привремено сидрење пловила износи 30.0m, мерено од
темељне ножице обалоутврде, односно каменог набачаја;
На потезу од Km 1116+845 до Km 1116+980, није
дозвољено сидрење пловних објеката, нити привремено
постављање угоститељских објеката на води, у циљу
неометаног коришћења акваторије у спортско-рекреативне
сврхе;
Деоница, низводно од Km 1116+845, предвиђена
је за везивање и сидрење мањих спортских чамаца (ова
деоница је ван границе обухвата Плана).
А.1.2 ЦЕЛИНА ОБЈЕКАТА НА ВОДИ У ФУНКЦИЈИ
ТУРИЗМА, НАУТИКЕ И УГОСТИТЕЉСТВА
(од Km 1116+980 до Km 1118+000)
Типологија пловних објеката који се могу
постављати у овој зони:
угоститељски објекти на води;
привремени пристани за туристичке бродове, јахте,
спортске чамце;
привремена монтажно-демонтажна привезишта за
чамце;
рекреативни сплавови.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Ширина приобалног дела корита намењена
постављању пловних објеката, а да при том не нарушава
пловни пут, односно обезбеђује безбедне услове за
унутрашњу пловидбу, износи максимално 30.0m, мерено од
темељне ножице обалоутврде, односно каменог набачаја;
Због ширине појаса наноса у зони корита обале,
односно ограничења која су везана за дубину приобалног
дела корита, у периоду малих и средњих вода, минимално
удаљење пловних угоститељских објеката од темељне
ножице обалоутврде износи 10.0m;
Максимална дужина коју пловни објекат заузима
на води, односно акваторије која се даје у закуп износи
30.0m;
За привремене пристане и монтажно-демонтажна
привезишта, максимална дужина акваторије износи 70.0m,
а максимална ширина 40.0m;
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Максимални капацитет привезишта износи 100
чамаца.
Mинимално растојање између два суседна пловна
објекта, односно закупљене површине акваторије износи
7.0m.
Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру
Пошто
је
предметна
локација
опремљена
комплетном мрежом инфраструктуре, постоје технички
услови за прикључак пловних објеката на водововодну,
електроенергетску и ТТ мрежу у складу са условима
надлежних предузећа.
Дуж шеталишне стазе већ постоји водоводна линија са
централном водомерном шахтом из које се воде појединачни
одводи према корисницима. Она је прикључена на трасу
градског дистрибутивног система која пролази Горанском
улицом.
Такође, на локацији постоји и нисконапонски
електродистрибутивни вод са главним и помоћним
разводним орманима дуж стазе, са напајањем из ТС
10/0.4Kv “Анекс Монопол”. Пловни објекти се напајају из
ових ормана.
Уколико постоји потреба, Пројектом је потребно
дефинисати техничка решења провођења инсталација
водовода и електроинсталација кроз обалоутврду у складу
са условима надлежних институција.
Према водопривредним условима није дозвољено
директно упуштање отпадних вода у Дунав.
Отпадне воде из објекта потребно је евакуисати у
специјализоване контејнере чија ће запремина зависити од
капацитета–броја места за посетиоце, који ће се периодично
празнити. Питање одвожења и депоновања овог отпада
регулише се одговарајућим системским, законским и
нормативним инструментима на националном нивоу.
Одлагање чврстог отпада из објеката вршити путем
складиштења у контејнере надлежног јавног комуналног
предузећа на површинама у залеђу, предвиђеним за њихово
постављање.
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изградњом трајних ослонаца мора се посебно образложити
и доказати уз потребне статичке прорачуне, уз услове и
сагласности надлежних институција.
Техничка решења прилаза усвојити тако да
се несметано могу обављати радови на одржавању
обалоутврде, као и активности у случајевима одбране од
поплава;
Начин и услове привеза пловног објекта за
постојећу обалоутврду извести у складу са условима
надлежних институција. Пројектом је потребно дефинисати
усвојена техничка решења објеката за везивање пловила,
који се морају фундирати у склопу постојеће деснообалне
обалоутврде;
Унутрашње инсталације објекта биће предмет
Главног пројекта.
А.2 - ОБАЛОУТВРДА
Изграђени објекат обалоутврде, као и сви радови
у склопу, и од утицаја на овај објекат, у надлежности су
Јавног водопривредног предузећа.
6.3.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ
“Б”- ГРАДСКО - ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Б.1 ЗОНА ШЕТАЛИШТА - ШЕТНА СТАЗА
Планирано је поплочавање шетне стазе бетонским
плочама преко постојеће бетонске подлоге и линијско
опремање урбаним мобилијаром (клупе, ђубријере..), а
све у складу са већ уређеном и опремљеном деоницом на
потесу Дунавског парка.
У оквиру регулације појаса залеђа обалоутврде
– инспекцијске стазе, дуж шетне стазе, могуће је
предвидети формирање појединачних групација зеленила
од листопадног дрвећа прозрачне крошње, на међусобном
растојању од око 30.0m.
Б.2 ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Б.2.1 ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Максимална површина коју пловни објекат заузима

на води је 450m²;
Maксимална површина затвореног дела пловног
објекта је 250m²;
Oбјекат може бити максималне висине 6.0m изнад
површине акваторије, односно у циљу очувања визура
може имати максимално једну затворену етажу изнад
платоа понтона.
Могуће је испод платоа понтона остварити једну
етажу намењену помоћним просторијама;
По својој форми, обликовању и примењеним
материјалима објекти морају бити атрактивни, у складу са
амбијенталним вредностима и карактеристикама простора
у коме се налазе;
За безбедну комуникацију корисника сплава са
обалом предвидети одговарајуће објекте привременог
карактера, у виду монтажних приступних мостова ширине
до 1.5m, са минималном висином заштитне ограде од 1.1m,
са слободним ослањањем на обалу и сплав. Искључити
потребу за изградњом ослонаца великих габарита
фундираним на обалоутврди. Евентуална потреба за

На овој локацији делимично је порушен стари, у веома
лошем стању, настрадао у пожару, постојећи приземни
објекат („Стакленац“), а Планом је предвиђено уклањање
и преосталог дела објекта.
У овој зони планирана је:
изградња новог, спортско-рекреативног објекта;
реконструкција постојећих објеката у функцији
спорта, који се Планом задржавају - објекти Веслачког
клуба;
уређење слободних, неизграђених површина
према обали.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Врста и намена објеката у овој зони
Изградња спортско-рекреативног објекта
 У овој зони, планирана је изградња јединственог,
спортско-рекреативног објекта.
 У објекту планирати смештај просторија намењених
спорту и рекреацији, управно-административни
простор и угоститељске садржаје.
 Објекат градити у чврстом конструктивном систему.
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По својој форми, обликовању и примењеним
материјалима објекат мора бити атрактиван,
репрезентативног
карактера,
са
што
више
застакљених, транспарентних површина, отвореним
терасама према Дунаву, прилагођен амбијенталним
вредностима и карактеристикама простора у којем се
налази.

Реконструкција
 У овој зони планирана је реконструкција постојећих
објеката у функцији спорта- објекти Веслачког
клуба.
 Реконструкција објеката се планира у постојећим
габаритима.
 Предвиђено је уклањање неадекватних садржаја са
овог простора (угоститељски, дограђени, монтажни
објекти).
Услови за формирање грађевинске парцеле
 Планом се у овој зони не предвиђа парцелација.
 Изузетно је могуће одређивање земљишта за редовну
употребу објеката у посебним случајевима (у складу
са чланом 70, став 3, тачка 3 Закона о планирању и
изградњи).
 Целина Б.2.1, тј. њена западна граница, дефинисана
је координатама детаљних тачака 1 и 2, приказаних у
графичком прилогу број 4.
Индекс изграђености и заузетости
 Овим Планом не утврђује се Индекс изграђености и
заузетости грађевинске парцеле за предметну зону.
 Планом се дефинишу грађевинске линије објекта,
односно зона планиране изградње.
Положај објекта у односу на регулацију
 Грађевинска линија за изградњу планираног
спортско-рекреативног објекта предвиђена је на
удаљености од 21.0m у односу на планирану северну
регулацију Горанске улице и 16.0m са источне стране
од регулације колско-приступне саобраћајнице
поред објеката Веслачког клуба. Са западне стране
грађевинска линија је предвиђена на удаљености
од 5.0m од границе између целина Б.2.1 и Б.2.2,
дефинисане координатама тачака 1 и 2.
 Површина за изградњу објекта, у основи, износи
720.0m².
 Испади надземних етажа на објекту (са северне и
јужне стране), могу прећи грађевинску линију за 1.5m.
Спратност објекта
 Максимална
спратност
новопланираног
објекта износи “П+2” (приземље и два спрата).
Уколико постоји потреба, испод објекта је могуће
формирати и подземну етажу.
 Максимална спратност постојећих објеката у
функцији спорта, који се задржавају и реконструишу,
износи “П+1”(приземље и један спрат).
Услови за приступ објектима, паркирање и озелењавање
Колски приступ објекту планиран је двојако, са
интерних колских саобраћајница у оквиру целине. Једна
је постојећа, интерна, Планом регулисана саобраћајница
поред објеката Веслачког клуба, а друга је саобраћајница
у залеђу објекта, са његове јужне стране. Паркирање је
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омогућено уз планиране саобраћајнице (укупно око 33
паркинг места).
У оквиру целине, потребно је планирати паркинг
површину за потребе корисника Центра, према нормативу
из ГП-а, да на 70.0m² корисног простора буде обезбеђено 1
паркинг место.
Слободну површину према обали уредити као
зелену површину, са елементима декоративног зеленила
и опремити урбаним мобилијаром, а све у складу са
амбијенталним вредностима простора, што ће бити
дефинисано Пројектима уређења у оквиру Урбанистичког
пројекта.
Приликом избора вегетације водити рачуна о очувању
визура ка Дунаву, што значи да треба бирати ниже врсте.
У оквиру целине, испоштовати услов да учешће
зеленила буде минимално 30%.
Б.2.2 ЦЕЛИНА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА
И САДРЖАЈА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
Целина Б.2.2, представља зону постојећих и
новопланираних отворених спортских терена рекреативног
типа.
У овој зони планирана је:
реконструкција постојећих спортских терена;
изградња нових спортских терена;
постављање мањих, пратећих објеката у функцији
спортско-рекреативних површина.
Постојеће
спортске
терене
је
неопходно
реконструисати, уредити и технички унапредити.
Могућа је и пренамена терена, као и комбинација
вишенаменских терена, уз обавезно поштовање прописаних
димензија за спортске терене.
Неизграђена, слободна површина, у крајњем
западном делу комплекса, представља зону за планирање
нових спортско-рекреативних садржаја за активне облике
рекреације који се одвијају на посебно изграђеним и
уређеним површинама.
Као допуна спортских садржаја, целинa Б.2.2 садржи
и површине за самосталне активности корисника, као што
су: одмор, шетња, трчање, игра, вожња бицикла, ролера...
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Врста и намена објеката у овој зони



Спортски терени
Реконструкција, уређење и техничко унапређење
постојећих спортских терена, подразумева:
 замену дотрајале и често неодговарајуће завршне
облоге,
 замену дотрајалих спортских реквизита и опреме (
кошеви, голови, мреже, обележавање терена),
 ограђивање терена (дозвољено је искључиво
ограђивање у циљу заштите, транспарентном оградом
прописане висине, без јаких, чврстих ослонаца),
 доградњу, односно проширење терена и њихово
техничко опремање (рефлектори, мале монтажне
трибине, специјална опрема и сл.).
У постојећем стању, комплекс садржи терен за
кошарку, мали фудбал, терен за боћање и мали рекреативни
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Страна 19 – Број 5

кошаркашки терен (тренутно се користи као паркиралиште).
Обзиром да је могућа и пренамена терена, као и
комбинација вишенаменских терена, у оквиру постојећих
или планираних терена у овој зони је дозвољено и
формирање специјализованих спортских терена, као што
су:
 skate-board парк,
 клизалиште,
 игралишта за децу,
 терен за мини-голф,
 терен за бадминтон.

У оквиру зоне Б.2.2, у њеном крајњем западном
делу, постављена је балон-хала спортске намене, чији ће
статус бити регулисан у складу са чланом 146. Закона о
планирању и изградњи, на основу Програма, који доноси
јединица локалне самоуправе.

Од новопланираних терена могућа је изградња
следећих спортских терена:
 тениски терени,
 терен за одбојку,
 терен за кошарку,
 терен за рукомет,
 терен за мали фудбал,
 терен за боћање.

Индекс изграђености и заузетости
 Овим Планом не утврђује се Индекс изграђености и
заузетости грађевинске парцеле за предметну зону.
 Планом се дефинишу грађевинске линије објеката,
односно зона могуће изградње.

Терени су планирани искључиво као отворени
спортски терени.
Терене, који то захтевају, могуће је оградити
оградом
одговарајућом
транспарентном,
лаганом
прописане висине, без великих и тешких ослонаца.
Није дозвољено затварање спортских терена, нити
њихово наткривање.
Спортске терене планирати прописаних димензија,
са адекватном завршном подном облогом и комлетном
опремом.
Могуће је постављање лаких, монтажних трибина
максималних висина до 2.0m.
Терене планирати и груписати тако да чине складне
урбане целине, у комбинацији са партерним зеленилом
и пешачким стазама у циљу међусобног раздвајања
поменутих површина.
Игралишта за децу и површине за спортске игре
могуће је планирати слободније, са пешачким стазама и
местима за одмор.



Пратећи објекти
У оквиру целине, дозвољено је постављање мањих,
пратећих, монтажних објеката, максималне површине
до 30.0m², који би били у функцији спортско-рекреативних
терена.
То могу бити: свлачионице, санитарни чворови,
надстрешнице-места за одмор, угоститељски пунктови.
Постављање ових објеката предвидети око
појединачних или око групација спортских терена.
Уз објекте је могуће формирати искључиво сезонске
(отворене) летње баште на уређеним поплочаним
површинама, максималне површине двоструко веће од
површине објекта - 60.0m². Ове површине је забрањено
наткривати, ограђивати и затварати. Могуће је постављање
покретних, слободностојећих сенила - сунцобрана и
конзолних телескопских тенди фиксираних на објекат.
Максималан број оваквих пунктова у зони је 6 (укупно
180.0m²).
Позиција, садржаји и обликовање ових објеката
утврђују се Пројектима уређења у оквиру Урбанистичког
пројекта за разраду предметне зоне.
На овој локацији не дозвољава се изградња објеката
друге намене.

Услови за формирање грађевинске парцеле
 Планом се у овој зони не предвиђа парцелација.
 Целина Б.2.2, тј. њена источна граница, дефинисана
је координатама детаљних тачака 1 и 2, приказаних у
графичком прилогу број 4.

Положај објеката у односу на регулацију
Грађевинска линија за постављање новопланираних
спортских терена и пратећих садржаја, са северне стране
поклапа се са регулацијом инспекцијске стазе, односно
предвиђена је на удаљењу од 6.0m од постојеће регулације
шетне стазе, односно на 10.0m од валобрана.
Грађевинска линија ка Горанској улици, предвиђена
је на удаљености од 1.8m од трасе градског челичног
гасовода, односно поклапа се са границом заштитне зоне
новопланираног дистрибутивног гасовода која износи по
1.0m са обе стране трасе гасовода.
Пре било какве изградње, на терену је потребно
извршити детаљно испитивање положаја инсталација.
Спратност објекта
 Сви пратећи објекти су искључиво приземни.
Услови за приступ објектима, паркирање и озелењавање
У оквиру целине Б.2.2 планирати паркинг површине
уз интерне колске саобраћајнице са одговарајућим бројем
паркинг места, све у складу са Правилима уређења и
грађења саобраћајних површина, што ће бити дефинисано
Пројектима уређења у оквиру Урбанистичког пројекта.
Уколико се задржавају два постојећа прикључка
интерних колских саобраћајница на Горанску улицу,
планирати њихову реконструкцију, односно проширење
паркинг површина.
Уз претходно прибављену сагласност управљача пута,
у оквиру целине, могуће је планирање нових саобраћајних
прикључака и нових паркинг површина.
Преостале површине, планирати као зелене, травнате
хортикултурно уређене површине, са пешачким стазама и
местима за одмор.
У оквиру планираних паркинг површина предвидети
застор од растер елемената и траве и предвидети мале
затравњене површине на ободима паркинга са нижим
шибљем.
За засену на паркинзима користити дрворедне саднице
средњих лишћара пуних густих крошњи.
Б.3 ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
Зона инфраструктурног коридора представља трасу
Горанске улице којом пролазе главни правци техничке и
комуналне инфраструктуре.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Правила уређења и грађења за ову зону утврђена су
тачком 6.2.3 – Правила уређења и грађења саобраћајних
површина и инфраструктурне мреже.
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9.1 Мере заштите од пожара

7. УСЛОВИ И МЕРЕ У ПОГЛЕДУ ГЕОМЕХНИЧКЕ
СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА

У сладу са законском процедуром, за планиране
објекте у оквиру комплекса, потребно је прибавити
неопходне услове и сагласности надлежне службе МУП-а
РС.

Инжењерско-геолошке карактеристике тла

9.2 Мере заштите од елементарних непогода

Терен овог простора, према својим инжењерскогеолошким карактеристикама, спада у групу стабилних
делова терена, при чему приликом изградње објеката,
треба обратити пажњу на сочива глиновито-муљевитог
материјала која се налазе релативно плитко у терену
(одликују се великом пластичношћу), као и на висок
ниво подземних вода које својим утицајем могу значајно
пореметити постојећа физичко-механичка својства терена
што може да доведе до поремећаја укупне стабилности,
како терена тако и постојећих објеката у близини.
За одређивање и утврђивање начина темељења будућих
објеката, неопходно је да се на терену, у зависности од нивоа
обраде техничке документације изврше додатна геолошка
испитивања ради потпуне геотехничке индетификације и
класификације тла на локацији будућих објеката.

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја на простору обухваћеним Планом, потребно
је при њиховом пројектовању и извођењу, 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.) и
испоштовати важеће нормативе.
Планске мере у погледу заштите од елементарних
непогода односе се на:
 Мере заштите од елементарних и других непогода које
се дефинишу техничком документацијом за изградњу
објекта, које обезбеђују објекат и околину у случају
поплава, снежних наноса и сл.;
 Заштиту која обезбеђује објекат и околину у случају
експлозије и пожара;
 Заштиту од удара од грома изградњом громобранске
инсталације која ће бити изведена у складу са важећим
прописима.

8. УСЛОВИ И МЕРЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ
УРЕЂЕЊА
Изграђени објекат обалоутврде Веслачког клуба,
у дужини од 627.0m (487.0m у граници обухвата Плана
и 140.0m ван границе Плана) у циљу заштите града од
високих вода, чине: ножица, косина обалоутврде, валобран
и шетна стаза, са следећим карактеристикама:
 темељна ножица обалоутврде од каменог набачаја,
трапезног облика са кубатуром која обезбеђује
стабилност обалоутврде, са завршном котом
71.00mnm;
 косина обалоутврде од АБ плоча;
 валобран – АБ зид са завршном котом 74.10mnm;
 шетна стаза постојеће ширине од 4.0m, са могућношћу
проширења.
Средњи просечни ниво Дунава износи +70.25mnm, а
стогодишњи максимални је +73,5mnm. Просечна надморска
висина површине реке Дунав код Смедерева је 65,36mnm, и
та апсолутна кота се узима као реперна за мерење водостаја
и обележава се као +0.00 (нула водомерне летве).
Према најновијим, иновираним подацима, сагласно
мишљењу Републичког Хидрометеоролошког завода (број
92-1-1-210/2006. од 19.07.2006.), меродавни водостај реке
Дунав за димензионисање заштитних објеката у Смедереву
износи 73.80mnm.

9.3 Услови и мере сеизмичке заштите
Основну меру заштите од земљотреса представља
примена принципа асеизмичког пројектовања објеката,
односно примена сигурносних стандарда и техничких
прописа у складу са сеизмолошком микрорегионализацијом
територије.
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
подручје Смедерева спада у ред средње зоне сеизмичке
угрожености, са потресима максималног интензитета
7ºMSC, изузетно 8ºMSC.
У том смислу, опште мере сеизмичке заштите
су уграђене у планска решења овог Плана, у погледу
прописаних
урбанистичких
параметара
изградње,
спратности објеката, њихових међусобних удаљености и
сл., док се посебне мере односе на примену асеизмичног
пројектовања објеката у фази реализације појединачних
садржаја, у складу са Правилником о техничким
нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (‚‘Службени лист СФРЈ‘‘, број
31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
9.4 Мере заштите од ратних дејстава

9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИ
НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Подручје у обухвату Плана, у складу са планираним
наменама и начином коришћења земљишта, представља
изразито нискоризични простор у погледу утицаја пожара,
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и
ратних разарања.

За подручје Плана, у складу са Условима Министарства
одбране, нема посебних услова у погледу мера заштите од
интереса за одбрану земље.
Мере заштите од интереса за одбрану земље треба да
буду уграђене у сва просторна решења (техничка решења
код изградње објеката, инфраструктуре, односу слободних
и зелених површина и др.), које као превентивне мере утичу
на смањење повредивости појединих објеката, комплекса и
простора, а у складу са Законом о одбрани.
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10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
10.1 Смернице за заштиту животну средине
Oбзиром на карактер планираних намена, садржаја и
начина коришћења простора у обухвату Плана (отворени
спортско-рекреативни комплекси са минималним учешћем
објеката високоградње, и то искључиво у функцији спорта
и рекреације), опште планске мере, којима се смањују и
ограничавају негативни утицаји и повећавају позитивни
ефекти на животну средину и одрживи развој простора,
односе се на:
 планирање зеленила у оквиру комплекса (тампон зона
уличног зеленила, као и учешће зеленила у комлексу),
као и постојање великих парковских површина са
високим растињем – парк ‘’Акваријус’’ и зеленило у
оквиру комплекса ‘’Монопол’’, као вид ублажавања
негативног утицаја аерозагађења које потиче од
друмског саобраћаја Горанске улице;
 укидање постојећег железничког колосека;
 начин инфраструктурног опремања простора, посебно
у зони приобаља;
 планирање и усмеравање развоја делатности
у суседним комплексима (пренамена садржаја
комплекса Старе железаре у културно-туристичкоугоститељски комплекс, у складу са Генерални
планом).
Потенцијални негативни утицаји на квалитет
животне средине, могу настати као последица неадекватне
евакуације комуналних отпадних вода (посебно из пловних
објеката на води), одлагања чврстог комуналног отпада,
загађености приобалног појаса чврстим отпадом и сл.
Планске мере којима се смањују и ограничавају, или
елиминишу ови потенцијално негативни утицаји, односе се
на следеће:
 планирање евакуације отпадних и фекалних вода
са сплавова-ресторана путем специјализованих
контејнера, као вид заштите воде Дунава од
евентуалног загађења;
 предтретман отпадних вода пре упуштања у Дунав;
 начин сакупљања и одлагања чврстог отпада у
контејнере;
 регулисање мера чишћења приобалног дела корита и
његово одржавање;
Ради сагледавања постојећих утицаја и евентуалних
промена које се могу испољити на простору обухваћеним
Планом, потребно је редовно праћење квантитативних и
квалитативних показатеља који утичу на стање средине
и обезбеђивање контроле свих активности на простору
Плана.
11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
Обзиром на карактер планираних садржаја, мере
енергетске ефикасности изградње, односе се на постојеће
и планиране објекте високоградње у комплексу, а
подразумевају следеће:
У фази пројектовања, извођења, коришћења и
одржавања објеката, применити потребне мере ради
смањења потрошње свих врста енергије, коришћењем
ефикасних система грејања, вентилације, климатизације,
припреме топле воде и осветљења, укључујући и
коришћење отпадне топлоте и обновљиве изворе енергије
уколико је то могуће, како би се остварила прописана
енергетска својства објеката.
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Избором одговарајућег облика, орјентације и положаја
објекта, којим се одређује мера његове изложености
екстремним климатским утицајима (температура, ветар,
влага, инсолација и сл.), као и одговарајућим избором
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи
енергетска повољност објекта.
Енергетска повољност објекта утврђује се издавањем
сертификата о енергетским својствима објекта који
издаје овлашћена организација, у складу са Законом.
Овај Сертификат чини саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе.
12. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТАРА ЛИЦА И ДЕЦУ
Обзиром да се у обухвату Плана предвиђа
изградња објекта за општу употребу, приликом његовог
пројектовања неопходно је предвидети мере којима се
обезбеђују услови у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са
важећим прописима који регулишу ову област (Правилник
о условима за планирање и пројектовање објеката у вези
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица „Службени гласник Републике Србије“,
број 18/97).
Такође је, у оквиру сваког појединачног паркинга,
обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг
места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом SRPS U.A9.204.
Од укупног броја планираних паркинг места за
кориснике, 5% обезбедити за паркирање возила лица са
инвалидитетом.
III ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Подручје које је обухваћено Планом детаљне
регулације „Веслачки клуб Смедерево“ комплетно је
предвиђено као површина јавне намене. Ова површина
износи 3.72ha.
Површина јавног земљишта, у оквиру обухвата Плана
(према катастарском стању парцела) које треба да прибави
град Смедерево, а не рачунајући површину земљишта од
1ha97ara55m² које је враћено граду, износи 98.94аri.
Корисник овог земљишта, према званичним подацима
из поседовних листова је „Сартид 1913“, и готово је у
потпуности опремљено инфраструктуром.
У складу са опредељеним концептом уређења, могуће
је прелиминарно утврдити оријентациона средства за
улагање из јавног сектора за прибављање површина јавне
намене, њихово инфраструктурно опремање и изградњу и
реконструкцију саобраћајних површина.
Приказ потребних средстава дат је на бази просечних
тржишних вредности за наведене радове.
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Таб 3 .-Преглед оријентационих планираних средстава за
уређење простора

РАДОВИ

m′/m²

Процењена
цена
радова

ИЗНОС
у динарима

ПРИБАВЉАЊЕ
ЗЕМЉИШТА

98.94ara

300.000,00
din/a

29.682.000,00

ИЗГРАДЊА
И РЕКОНСТ.
САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА

10.650m²

5.000,00 din/
m²

53.250.000,00

УКЛАЊАЊЕ
ИНДУСТР. КОЛОСЕКА

460.50m‘

3.000,00 din/
m´

1.381.500,00

ИНФРАСТРУКТУРНО
ОПРЕМАЊЕ

паушално

1.500.000

1.500.000,00

УКУПНО

85.813.500
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V САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 ГРАФИЧКИ ДЕО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Постојеће
стање
намена
површина
и
инфраструктура Р : 1000
План наменe земљишта и површина Р : 1000
Урбанистичке зоне и целине Р : 1000
План саобраћаја, регулације и нивелације Р : 1000
Предлог парцелације Р : 1500
План инфраструктуре Р : 1000

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације ‘’Веслачки клуб Смедерево’’
у Смедереву ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Број 350-87/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

IV ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Предметни План представља плански основ за
издавање Локацијске дозволе, непосредно на основу
Правила уређења и грађења из Плана, односно, на основу
Урбанистичког пројекта у складу са условима Плана.
Формирање грађевинских парцела на основу
елемената датих у Предлогу парцелације Плана, спроводи
се у складу са законски прописаном процедуром.
Садржаји за које је могуће директно издавање
Локацијске дозволе на основу Плана, су следећи:
 Садржаји у оквиру Зоне шеталишта – Б.1
 Реконструкција постојећих објеката у функцији
спорта у оквиру зоне Б.2.1
 Садржаји у оквиру Зоне инфраструктурног коридора
- Б.3
 Техничка и комунална инфраструктура
Постављање пловних објеката у оквиру целине А.1,
регулисаће се издавањем одговарајућег Решења, у складу
са чланом 146. Закона о планирању и изградњи, а на основу
Програма, који доноси јединица локалне самоуправе.
2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
У обухвату Плана детаљне регулације предвиђена је
обавезна разрада на нивоу Урбанистичког пројектa са
пројектима партерног уређења, за следеће зоне и целине:
У оквиру Зоне спорта и рекреације - Б.2 :

 Центар за спорт и рекреацију - Б.2.1
 Целина отворених спортских терена и садржаја – Б.2.2

161.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), 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
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној
12. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА
ЈАКШИЋ“ У МАЛОЈ КРСНИ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако,
што се разрешава дужности члан Школског одбора, Новица
Будимировић, представник запослених, а уместо њега за
новог члана Школског одбора именује се Јован Бендић,
представник запослених.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-123/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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162.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011),
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 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 33. седници
одржаној 12. септембра 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Решење о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске школе у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2009 и 2/2010), мења се у
тачки I тако, што се разрешава дужности члан Школског
одбора, Бојана Флорић, представник родитеља, а уместо
ње за новог члана Школског одбора именује се Верка
Ђиновић, представник родитеља.
II
објавити

у

функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 1.555.000,00 динара бруто Београдској
филхармонији на име припреме и реализације концерта,
који је поводом Светског дана музике, одржан 21.06.2011.
године у Малом граду Смедеревске тврђаве.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 1.555.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.761.996,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3693/2011-12
У Смедереву, 14. јула 2011. године

I

Решење
Смедерева“.
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„Службеном

листу

града

Број 02-144/2011-12
У Смедереву, 12. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
164.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. јула 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

ГРАДOНАЧЕЛНИК
163.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. јула 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 30.000,00 динара Градској организацији жена
Смедерева за покриће трошкова превоза поводом учешћа
на етно фестивалу хране, музике и старих заната који ће се
одржати 17. јула 2011. године у Рибарској бањи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.000.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3880/2011-12
У Смедереву, 14. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
165.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 18.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Музеју у Смедереву
за куповину комплета књига „Ризница српске духовности“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.206.996,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4038/2011-12
У Смедереву, 18. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
166.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41.
став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 19. јула
2011. године, донео је
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Фудбалском клубу
„Сељак“ Михајловац на име организације турнира у малом
фудбалу, који се одиграва у периоду од 08.07.2011. године
до 23.07.2011.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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.053.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3816/2011-12
У Смедереву, 19. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКАГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
167.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 19.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Месној заједници
„Свети Сава“ на име организације III турнира у малом
фудбалу, који је одржан дана 17.07.2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
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клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.083.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 21.
јула 2011. године, донео је

Број 400-3846/2011-12
У Смедереву, 19. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
168.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 19.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Регионалном заводу
за заштиту споменика културе Смедерево за куповину
Едиције „Ризница српске духовности“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.791.996,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4048/2011-12
У Смедереву, 19. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
169.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Meсној заједници
Сараорци на име организације летње лиге у малом фудбалу,
који је одржан дана 25.06.2011.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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.143.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3496/2011-12
У Смедереву, 21. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
170.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 21.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
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укупном износу од 30.000,00 динара Фудбалском клубу
„Млади Радник“ Радинац из Радинца на име организације
турнира у малом фудбалу под називом „Јаза-Каци“, који
се одиграва почевши од 09.07.2011. године, а на основу
захтева Месне заједнице Радинац.
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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.113.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3864/2011-12
У Смедереву, 21. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
171.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41.
став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 22.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 45.000,00 динара Олимпијском покрету
трећег доба на име покрића трошкова учешћа удружења
пензионера града Смедерева на IV Олимпијади спорта,
здравља и културе трећег доба.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 45.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.045.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1100/2011-12
У Смедереву, 22. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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172.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 27.
јула 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 30.000,00 динара Културно уметничком друштву „Вељко Дугошевић“ Мала Крсна на
име организације манифестације „Од сетве до жетве“, која
се одржава 31.07.2011.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 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.821.996,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4151/2011-12
У Смедереву, 27. јула 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
173.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –
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Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 400.000,00 динара Јавном
комуналном предузећу „Комуналац“ Смедерево на име
процене имовине и капитала.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 510 –
Управљање отпадом, позиција 69 – Текуће субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима,
економска
класификација 451, у укупном износу од 400.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.400.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4131/2011-12
У Смедереву, 2. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
174.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 10.000,00 динара Нинђуцу клубу „Буђинкан Дођо
Смедерево“ из Смедерева на име организације семинара
нинђуцуа 22., 23. и 24.07.2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 10.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.153.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4099/2011-12
У Смедереву, 3. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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175.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 787.220,00 динара Центру за културу Смедерево
за измирење трошкова гостовања позоришта која су
учествовала на 28. Позоришном фестивалу „Нушићеви
дани“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 787.220,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 14.639.216,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1859/2011-12
У Смедереву, 4. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
176.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
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на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 30.000,00 динара Месној заједници „Царина“
Смедерево, на име организације турнира у малом фудбалу
за децу рођену 1998. године од 01.08.-15.08.2011. године,
као и традиционалног турнира у баскету „Миња“ у периоду
од 12.08.2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.183.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4228/2011-12
У Смедереву, 4. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
177.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Народној библиотеци
у Смедереву за куповину комплета књига „Ризница српске
духовности“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.851.996,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4231/2011-12
У Смедереву, 4. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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178.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 30.000,00 динара Месној заједници „Папазовац“
Смедерево, на име организације меморијалног турнира у
малом фудбалу под називом “Славиша Широки и Влада
Радовановић” у периоду од 14.08.2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.213.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4265/2011-12
У Смедереву, 4. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
179.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
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функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 185.572,00 динара Aгенцији за услуге превођења,
маркетинг и бизнис консалтинг S- Consulting за извршене
услуге превођења за потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 185.572,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 18.888.143,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

181.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. августа 2011.
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 400-4354/2011-12
У Смедереву, 8. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
180.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. августа 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 557.633,00 динара Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево за измирење обавеза по рачунима
за извршене радове на кошењу јавних зелених површина по
решењима Комуналне инспекције.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 557.633,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 18.702.571,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4345/2011-12
У Смедереву, 9. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 203.849,00 динарa на име уплате оснивачког улога за
оснивање и почетак рада следећих јавних предузећа: Јавно
комунално предузеће „Зеленило и гробља“ Смедерево,
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Смедерево,
Јавно комунално предузеће „Пијаце“ Смедерево и Јавно
комунално предузеће „Чистоћа“ Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 10 – Учешће
капитала у домаћим нефинансијским предузећима,
економска класификација 621, у укупном износу
од 203.849,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 230.849,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4362/2011-12
У Смедереву, 9. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

182.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. августа
2011. 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 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од 35.000,00
динара Бродарском клубу „Металац“ Смедерево, за
организацију Државног првенства у једрењу на води у
Голупцу за класу микро, који је одржан у периоду од 05. до
07.08.2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 35.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.248.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4256/2011-12
У Смедереву, 10. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

12. септембар 2011. 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 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 95.238,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.343.984,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4291/2011-12
У Смедереву, 11. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
184.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. августа
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

183.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. августа
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се финансијска средства
у укупном износу од 95.238,00 динара бруто односно
80.000,00 динара нето, на име награђивања такмичарке
Оље Николић за остварене резултате у износу од 50.000,00
динара нето и њеног тренера Јована Миливојевића у износу
од 30.000,00 динара нето.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 50.000,00 динара Месној заједници
Раља и Културно-уметничком друштву „Деспот Ђурађ
Смедеревац“ на име организације фолклорног фестивала
„Раљско прело“ које ће се одржати 28.08.2011.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 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 14.689.216,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4428/2011-12
У Смедереву, 15. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

12. септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

185.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. августа
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од
18.880,00 динара Aгенцији за услуге превођења, маркетинг
и бизнис консалтинг S- Consulting за извршене услуге
превођења по Рачуну бр. 084/11 од 10.08.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 18.880,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 18.907.023,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4481/2011-12
У Смедереву, 15. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
186.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 16. августа
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –
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Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 24.000,00 динара Активу
жена Месне заједнице „Златно брдо“ на име трошкова
превоза за једнодневни излет на релацији СмедеревоМанасија-Деспотовац-Лисине-Ресавска пећина и обратно,
дана 13. августа 2011.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 24.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.369.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 344-443/2011-12
У Смедереву, 16. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
187.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 17.
августа 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2–
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 51, економска
класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства
у укупном износу од 513.320,50 динара (противвредност
5.000 еура по продајном курсу НБС) Arbeiter-SamariterBund Београд улица Милоја Закића 30/10 на рачун IBAN:
RS35170000045008794056 код UNICREDIT BANK, а на
основу члана 1. став 3. Меморандума о разумевању број
400-1926-10-13 од 26.04.2010. године. Наведена средства
су финансијско учешће града Смедерева у оквиру Пројекта
„Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у Србији“
који финансира Европска унија преко Делегације Европске
уније у Републици Србији у периоду од 01.02.2010. до
31.07.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 – Социјална
заштита – Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови и
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хуманитарне организације, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција 186 –
Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 513.320,50
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
51.468.921,62 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

189.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. августа
2011. године, донео је

Број 400-4521/2011-12
У Смедереву, 17. августа 2011. године

Р Е Ш Е Њ Е

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

188.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. августа 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од
100.000,00 динара Јавном предузећу Телевизија Смедерево
на име финансирања путних трошкова и трошкова боравка
телевизијске екипе у Словенији, у циљу праћења Светског
првенства у веслању, емитовања прилога и обавештавања
смедеревске јавности о овом догађају, који ће се одржати од
28. августа до 4. септембра 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник,
функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 100.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 19.007.023,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4668/2011-12
У Смедереву, 25. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

12. септембар 2011. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 17.029,00 динара Центру Министарства одбране
Смедерево, на име финансирања дела трошкова телефона
преко дозвољеног месечног утрошка и то за период мај
2010. године до фебруара 2011. године, уплатом на рачун
Извршења буџета Републике број 840-1620-21.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 45 – Трансфери
осталим нивоима власти, економска класификација 463,
у укупном износу од 17.029,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 23.951.541,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4022/2011-12
У Смедереву, 30. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
190.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. августа
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града

12. септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 526.439,00 динара за измиривање обавеза по
рачунима у оквиру Акције „Очистимо Смедерево“ у 2011.
години, и то: додатна средства у износу од 190.522,00
динара за измиривање обавезе по рачуну ЈКП „Комуналац“
број 1358-7, додатна средства у износу од 9.000 динара
по Рачуну број 100/2011 СТР и Комисион „Motoshop“ за
набавку конца и уља, као и 326.917,00 динара за набавку
горива.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска Управа, глава 4.4 – Заштита
животне средине, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, позиција 120 – Услуге
очувања животне средине, економска класификација 424,
у укупном износу од 526.439,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 25.526.439,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4595/2011-12
У Смедереву, 30. августа 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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економска класификација 472, у укупном износу од
201.531,00 динар и укупан план средстава ове апропријације
износи 2.201.531,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4568/2011-12
У Смедереву, 31. августа 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ, ИЗГРАДЊУ И
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
192.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности 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 (″Службени
гласник РС″, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС
и 24/2011), доноси
Р Е Ш Е Њ Е

191.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 31.
августа 2011. године, донео је

о приступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације за
изградњу ДВ 400kV, бр. 401/1 TС ‘’Београд 8’’ – ТЕ
‘’Дрмно’’- увођење у ТС ‘’Смедерево 3’’
1.

Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
детаљне регулације за изградњу ДВ 400kV, бр.
401/1 ТС ‘’Београд 8’’ – ТЕ ‘’Дрмно’’ – увођење у
ТС ‘’Смедерево 3’’ (у даљем тексту: план детаљне
регулације) на животну средину.

2.

У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне
средине на подручју обухваћеном планом, значај
и карактеристике плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макролокацију и
друга питања и проблеме заштите животне средине
у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја плана детаљне регулације на
животну средину, а узимајући у обзир планирану
намену.

3.

Стратешком проценом утицаја плана детаљне
регулације неће се разматрати прекогранична природа
утицаја на животну средину.

4.

О извршеној стратешкој процени плана детаљне
регулације на животну средину израдиће се Извештај
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у
члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (‘’Службени гласник РС’’, број
135/04 и 88/2010).Обавезни елементи извештаја о
стратешкој процени су:
-полазне основе стратешке процене;
-општи и посебни циљеви стратешке

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у износу од 59.754,00 динара на име новчане помоћи
Зорици Стевановић из Смедерева, Улица 1. маја број 34, за
измиривање трошкова операције сина Душана Стевановића
и коришћења здравствене заштите у Грчкој, који је у току
летовања тешко повређен и оперисан у болници „Аhepa“ у
Солуну, банкарских трошкова, као и 141.777,00 динара на
име пореза на доходак грађана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
позиција 34 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета,

Страна 34 – Број 5
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процене и избор индикатора;
-процене могућих утицаја са описом
мера предвиђених за смањење
негативних
утицаја на животну средину;
-смернице за процену утицаја пројекта
на животну средину (смернице које се односе на
спровођење плана и обавезну израду студије о процени
утицаја
пројекта на животну средину у складу
са прописима којим се уређује процена утицаја на
животну средину);
-програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана
(мониторинг);
-приказ коришћене методологије и тешкоће у
изради стратeшке процене;
-приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у план;
-закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин
разумљив јавности;
-други подаци од значаја за стратешку процену.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину део је документације која се прилаже уз
план.
5.

За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, која ће
дефинисати методологију и састав стручног тима
за израду извештаја о стратешкој процени. Носилац
израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да
исти изради у року од 120 (стодвадесет дана) од дана
ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за изградњу ДВ 400 kV, бр. 401/1 ТС
‘’Београд 8’’ – ТЕ ‘’Дрмно’’ – увођење
у ТС ‘’Смедерево 3’’.

6.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину плана детаљне регулације
обезбеђује ЈП ‚‘Електромрежа Србије‘‘ Београд.

7.

У току израде извештаја о стратешкој процени
утицаја плана детаљне регулације биће обављена
сарадња са свим надлежним и заинтересованим
органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине. Извештај о стратешкој процени утицаја биће
изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у
Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (″Сл. гласник
РС″, бр.135/2004 и 88/2010) и члану 50. Закона о
планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″, бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011).

8.

Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације за изградњу ДВ 400kV,
бр. 401/1 ТС ‘’Београд 8’’ – ТЕ ‘’Дрмно’’ – увођење у
ТС ‘’Смедерево 3’’ и објављује у ″Службеном листу
града Смедерева″.

12. септембар 2011. године
О б р а з л о ж е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу ДВ
400kV, бр. 401/1 ТС ‘’Београд 8’’ – ТЕ ‘’Дрмно’’ – увођење
у ТС ‘’Смедерево 3’’.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″,
бр.135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам, изградњу
и комуналне делатности Градске управе Смедерево, у
поступку доношења овог решења, имајући у виду територију
плана, планиране намене, чињеницу да су планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене
утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1.
Закона о стрaтешкој процени утицаја на животну средину
(″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и 88/2010).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање
животне средине, утицај планираних садржаја на микро
и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична
природа утицаја, с обзиром на то да имплементација плана
не може имати негативан утицај на животну средину друге
државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и 88/2010)
осим смерница за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС ”, број 135/04
и 88/2010) Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности, доставио је на мишљење Предлог решења
о приступању стратешкој процени утицаја на животну
средину плана: ЈКП ‚‘Водовод‘‘ Смедерево, ЈКП
„Комуналац”, ЈВП
‚‘Србијаводе‘‘ Београд, ЕД ‚‘Електроморава‘‘
Смедерево и Регионалном завод за заштиту споменика
културе.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређена је Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП која је дужна да исти
изради у року од 120 (стодвадесет) дана од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације.
Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501139/11-08 од 08.08.2011. године.
ШЕФ ОДСЕКА
Тања Крчум, дипл.просторни планер, с.р.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ, с.р.

12. септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
193.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), 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 „25.Мај“,
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „25.МАЈ“
1. Референдум на коме су се грађани Месне
заједнице ,,25.Мај“, изјашњавали о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „25.
Мај“ одржан је 14.08.2011.године.
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2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
„25.Мај“ уписано је укупно 5306 грађана.
3. „За“ Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице „25.Мај“ на референдуму је
гласало 90 грађана.
4. „Против“
Предлога
одлуке
о
увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице ,,25.Мај“, на
референдуму је гласало 118 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума о
увођењу самодоприноса, објављује да
већином гласова
укупног броја грађана, иа референдуму, НИЈЕ донета
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице „25.Мај“.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном
листу града Смедерева“.
Број 109
У Смедереву, 14.08.2011. годинe
Комисија за спровођење референдума
1. Лепосава Милојевић, с.р.
2. Драган Мицић, с.р.
3. Петар Марковић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

156. Одлуку о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2010. годину
157. Одлуку о поверавању комуналних
делатности
одржавања
чистоће
и
управљање и одржавање регионалног
центра за сакупљање, селекцију и одлагање
комуналног чврстог отпада на локацији
„Сегда“ - Јелен до у Смедереву, француском
конзорцијуму sade CGTH - GIRUS WASTE
INITIATIVES DEVELOPMENT
158. Одлуку o избору стратешког партнера
за извођење радова на изградњи
дистрибутивне гасоводне мреже и
кућних прикључака на територији града
Смедерева „Фаза II“

1

Рег. бр.

Страна

173. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

174. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

27

175. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

3

4

27

176. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

27

177. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

178. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

179. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

180. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

181. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

159. Одлуку o изради Плана детаљне
регулације за изградњу далековода 400 kV,
број 401/1 ТС „Београд 8“ - ТЕ „Дрмно“ увођење у ТС „Смедерево 3“

4

160. План детаљне регулације “Веслачки клуб
Смедерево” у Смедереву

182. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

7

161. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Ђура Јакшић“ у Малој Крсни

183. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

30

22

184. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

30

185. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

186. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

23

187. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

23

188. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

24

189. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

24

190. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

24

191. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

33

162. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Економскотрговинске школе у Смедереву

23

ГРАДOНАЧЕЛНИК
163. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
164. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
165. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
166. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
167. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
168. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
169. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
170. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

25
25
25

171. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

172. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАЦИЈУ, ИЗГРАДЊУ И
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
192. Решење о приступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за изградњу ДВ 400kV,
бр. 401/1 TС ‘’Београд 8’’ – ТЕ ‘’Дрмно’’увођење у ТС ‘’Смедерево 3’’

33

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
193. Резултати референдума о предлогу одлуке
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице „25.Мај“

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 223-354, 221-907 и 221-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 60 примерака
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