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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, др
Горан Илић, др Марија Драшкић, др Агнеш Картаг Одри,
Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др
Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 27. јуна 2013. године,
донео је
ОД Л У КУ
1. Утврђује се да члан 20. Одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине
града Смедерева (“Службени лист града Смедерева”, број
7/08) у делу који гласи: “ова одлука ступа на снагу даном
доношења”, није у сагласности са Уставом и законом.
2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за
оцену уставности и законитости члана 10. Одлуке из тачке 1.
3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу Одлуке из тачкe 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање
поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл.
10. и 20. Одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама
за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева
(“Службени лист града Смедерева”, број 7/08). У иницијативи се наводи да Скупштина града Смедерева није имала
законско овлашћење да за постављена лица утврди коефицијенте који су изнад прописане горње границе утврђене
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 и др. закон,
63/06 – испр. др. закона и 116/08-др. закони) и Уредбом о

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица и запослених у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 44/08 – пречишћен текст),
као и да нема законског основа да се плата изабраног, именованог и постављеног лица увећава по основу сложености
и одговорности послова који су већ садржани у коефицијенту. Иницијатор је посебно указао да је Уставни суд већ
заузео став о спорном правном питању у својој Одлуци број
IУ-305/2009 од 22. јула 2010. године. Одредбом члана 20.
Одлуке којом је предвиђено да Одлука ступа на снагу даном доношења и да ће се примењивати на исплате почев од
1. децембра 2008. године, по мишљењу подносиоца иницијативе, супротна је одредбама чл. 196. и 197. Устава Републике Србије о ступању на снагу општег акта и забрани ретроактивне примене прописа и општих аката локалне самоуправе. Такође је предложено да Уставни суд, до доношења
коначне одлуке, обустави примену оспорене Одлуке и тиме
спречи даље незаконито присвајање буџетског новца.
У одговору доносиоца акта наводи се, поред осталог, да
су коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених
лица утврђени у складу са чланом 9. став 2. тачка 2) Закона о платама у државним органима и јавним службама,
који прописује да се коефицијенти за обрачун и исплату
плата постављених лица у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе утврђују највише до коефицијената утврђених актом Владе, и то за постављена лица у
градовима највише до коефицијента за обрачун и исплату
плата секретара министарства. Такође је чланом 5. став 1.
алинеја 1. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима прописано да се коефицијент утврђен за
именовано и постављено лице увећава највише до 30% у
зависности од сложености и одговорности послова. Одредба члана 20. Одлуке, по мишљењу даваоца одговора, нема
ретроактивно дејство, с обзиром на то да се исплата зараде
изабраним и постављеним лицима врши у следећем месецу
за претходни месец, тако да је зарада за децембар 2008. године наведеним лицима исплаћена у јануару 2009. године.
У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је
утврдио да је оспорену Одлуку о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима града Смедерева
и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града
Смедерева донела Скупштина града Смедерева, 17. децембра 2008. године, на основу чл. 7. и 9. Закона о платама
у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 – други закон и 63/06-исправка другог закона), чл. 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник
РС“, број 44/08-пречишћен текст) и члана 19. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/08).
Оспорена Одлука је измењена Одлуком о изменама Одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица
у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова
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радних тела Скупштине града Смедерева, коју је донела,
такође, Скупштина града Смедерева, на седници одржаној
31. марта 2011. године. Изменама Одлуке нису обухваћене
оспорене одредбе основног текста Одлуке. Овом одлуком
утврђује се право на плату, накнаде и остала примања изабраних и постављених лица у органима града Смедерева и
накнада за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева (члан 1.).
Оспореним одредбама Одлуке прописано је: да коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи 21,50 – за начелника градске управе, секретара Скупштине града, градског јавног правобраниоца и помоћнике
градоначелника и увећава се по основу сложености и одговорности за 30%, тако да коначан коефицијент за обрачун плате наведених лица износи 27,95 (члан 10. алинеја
1.); 20,50 – за заменика начелника градске управе, заменика секретара скупштине града и заменика градског јавног
правобраниоца и увећава се по основу сложености и одговорности за 30%, тако да коначан коефицијент за обрачун
плате навдених лица износи 26,65 (члан 10. алинеја 2.); да
ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се на
исплате почев од 1. децембра 2008. године (члан 20.).
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 92/11 и 10/13)
прописано је: да се плате изабраних, именованих и постављених лица и запослених из члана 1. овог Закона утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијента,
додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом (члан 2. став 1.); да основицу за
обрачун плата утврђује Влада, осим за председника Републике, народне посланике и именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне
скупштине Републике Србије (члан 3. став 1.); да коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове
рада и стручну спрему а садржи и додатак на име накнаде
за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег
одмора (члан 4.); да се коефицијенти за обрачун и исплату
плата постављених лица у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе утврђују највише до коефицијената утврђених актом Владе из члана 8. овог закона, и то за
постављена лица у градовима, највише до коефицијента за
обрачун и исплату плате секретара министарства (члан 9.
став 2. тачка 2)).
Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08 и 2/12)
прописано је да коефицијент за обрачун и исплату плате
секретара министарства износи 21,50 (члан 2. алинеја 3.);
да се коефицијент из чл. 2. и 4. ове уредбе, за именована
и постављена лица и запослене у органима територијалне
аутономије и локалне самоуправе увећава, по основу сложености и одговорности послова за додатни коефицијент, и
то у органима градова до 13,50 за именовано и постављено
лице (члан 5. став 1. алинеја 2.), као и да се коефицијент
из чл. 2. и 4. ове уредбе увећан за коефицијент утврђен за
именовано и постављено лице, односно звање и занимање
у складу са ставом 1. овог члана, може увећати именованом и постављеном лицу - највише до 30% (члан 5. став 2.
алинеја 1.).
Полазећи од изложеног, Уставни суд је констатовао да
су коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених
лица из оспореног члана 10. Одлуке утврђени на начин који
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је сагласан са одредбама Закона о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима.
Када је у питању увећање утврђених коефицијената по
основу сложености и одговорности послова за 30%, Уставни суд је, такође, констатовао да су прописана увећања коефицијента за постављена лица у органима града Смедерева у границама предвиђеним одредбама члана 5. ст. 1. и 2.
Уредбе о коефицијентима.
Суд указује да се Одлука број IУ-305/2009 oд 22. јула
2010. године на коју се позива подносилац иницијативе не
може довести у правну везу са овим предметом, с обзиром
на то да се Уставни суд у наведеној одлуци изјашњавао о
потпуно другим правним питањима.
Имајући у виду да је оспорена одредба Одлуке у наведеном делу сагласна са законом, самим тим сагласна је и
са одредбом члана 195. став 2. Устава, према којој статути, одлуке и сви други општи акти аутономних покрајина
и јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са
законом.
Како је Уставни суд нашао да је иницијатива у овом
делу неприхватљива, јер изнетим разлозима оспоравања
није поткрепљена тврдња да има основа за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана
10. Одлуке, иницијативу је одбацио, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - Одлука УС), одлучујући као
у тачки 2. изреке.
Одлучујући о уставности одредбе члана 20. Одлуке којом је прописано да ова Одлука ступа на снагу даном доношења, Уставни суд је констатовао да оспорена одредба
није сагласна са уставним принципима из члана 196. став
4. Устава, имајући у виду да Одлука не може да ступи на
снагу пре самог чина објављивања.
С обзиром на напред изложено, као и полазећи од
тога да се иницијативом оспорава уставност и законитост
одредбе општег акта којом се регулишу питања о којима
Уставни суд већ има заузет став, као и да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружали су поуздан основ за одлучивање,
Уставни суд је у овом делу одлучио без доношења решења
о покретању поступка, сагласно одредби члана 53. став 3.
Закона о Уставном суду, као у тачки 1. изреке.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, у тачки 3. изреке одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на
основу оспорене Одлуке, јер је донео коначну одлуку у овој
правној ствари.
На основу изнетог и одредаба члана 42а став 1. тачка
2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тач. 3) и 5) Закона о
Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава Републике
Србије, део члана 20. Одлуке наведене у тачки 1. изреке
престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Драгиша Б. Слијепчевић
4585013.0065.85/1
см

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

167.
На основу члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013 и 63/2013-исправка), 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) и
члана 19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
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I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2013. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 16/2012) члан 1.
мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци
буџета града Смедерева за 2013. годину утврђују се у износу од 2.956.000.000 динара.“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2013.
годину утврђују се у укупном износу од 2.956.000.000 динара.“.
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 2.956.000.000 динара и средства из сопствених прихода директних и индиректних
корисника буџета распоређују се по корисницима и наменама, и то:
ПОСЕБАН ДЕО - РАСХОДИ
ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1
1

2

3
111

4

План за 2013. годину
Опис расхода и издатка

1
2
3

6
СКУПШТИНА ГРАДА
Извршни и законодавни органи
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима

4

416 Награде запослен. и остали посебни расходи

5
6
7
8
9

417
421
422
423
426

Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал

10

621

Учешће капитала
предузећима

5

у

домаћим

нефинансијским

Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111
Трошкови општег карактера између
различитих нивоа власти

180
11

463

12

463

14
15

463

111
16

160
17

18
19
20
21
22

950

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

12,175,386
2,179,394
50,000

12,175,386
2,179,394
50,000

17,000,000
3,911,000
100,000
4,299,000
1,240,000

17,000,000
3,911,000
100,000
4,299,000
1,240,000

113,883

113,883

41,068,663
41,068,663

0
0

41,068,663
41,068,663

Трансфер оствареног градског самодоприноса по
истеку Одлуке

Наменска средства самодоприноса из прихода од
пољопривреде и шумарства из ранијих година
Наменска средства самодоприноса из прихода лица
463 која се баве самосталном делатношћу из ранијих
година
511 Трансфер за град и за сеоске МЗ (самодопринос)

13

421

Конт
о

500,000

500,000

Трансфер оствареног самодоприноса по истеку
одлука (села)

Извори финансирања за функцију 180
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180
Извршни и законодавни органи
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
482
нивоа власти другом
Извори финансирања за функцију 111
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту
481 Дотације политичким странкама
Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Пољопривреда
451 Субвенције за развој пољопривреде
423 Противградна заштита
Реализација
Програма
заштите,
уређења
и
451
коришћења пољопривредног земљишта
463 Закуп пољопривредног земљишта
511 Генерални пројекат наводњавања
Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421

500,000
500,000

0
0

18,000,000
18,000,000
18,000,000

18,000,000
0
0

3,841,079
3,841,079
3,841,079

500,000
500,000

18,000,000
18,000,000

3,841,079
0
0

3,841,079
3,841,079

34,000,000

34,000,000

38,176,326

38,176,326

7,577,467
5,000,000

7,577,467
5,000,000

84,753,793
84,753,793

0
0

84,753,793
84,753,793

Образовање које није дефинисано нивоом
23

451 Фонд за образовањe Смедерево

8,095,237

8,095,237

24

451 Раднички универзитет Смедерево
Извори финансирања за функцију 950
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 950

7,000,000

7,000,000

15,095,237
15,095,237

0
0

15,095,237
15,095,237

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2

3
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БЕНИ ЛИСТ
6План за 2013. годину
Конт
о

4

5

25

423

26

511

27

512

360

01

2
860
28

451
01

721
29

30
31
31.1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

411
412
414
416
421
422
423
424
425
426
454
454
463

42

482

43
44

483
485

45

511

46

511

47

511

47.1
48

511
541
01

160
49

484

50
51

499
499
01

170

52
53
54

Опис расхода и издатка

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

6
Јавни ред и безбедност некласификовани на
другом месту
Реализација Програма Савета за безбедност
саобраћаја
Реализација Програма Савета за безбедност
саобраћаја
Реализација Програма Савета за безбедност
саобраћаја (опрема)
Извори финансирања за функцију 360
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360
УКУПНО Раздео 1
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Рекреација,
спорт,
култура
и
вере,
некласификовано на другом месту
Координациони одбор за сузбијање болести
зависности
Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860
Опште медицинске услуге

7

8

9 (7+8)

472 Сред. за накнаду из буџета у случају смрти
01

111

Страна 7 – Број 6

441
444
611
01

Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодав.
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Текуће субвенције предузећима
Капиталне субвенције предузећима
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти - надзиђивање Анекса
спортског центра
Зграде и грађевински објекти - атлетска стаза
Зграде и грађевински објекти - реконструкција,
измештање и пројектовање за урбанистичко решење
пруге до нове луке
Израда пројеката
Земљиште
Извори финансирања за функцију 111
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Текућа резерва
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
Трансакције везане за јавни дуг
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170

5,926,143

5,926,143

4,900,000

4,900,000

10,826,143
10,826,143
174,084,915

0
0
0

200,000
200,000
200,000

200,000
0
0

1,350,000
1,350,000
1,350,000

10,826,143
10,826,143
174,084,915

200,000
200,000
1,350,000

0
0

1,350,000
1,350,000

9,360,520
1,675,533
170,000

9,360,520
1,675,533
170,000

6,000,000
150,000
23,820,940
35,525,740
4,600,000
3,600,000
11,390,000
3,000,000
2,775,515

6,000,000
150,000
23,820,940
35,525,740
4,600,000
3,600,000
11,390,000
3,000,000
2,775,515

7,850,000

7,850,000

18,000,000
190,000

18,000,000
190,000
0
0
0

3,000,000

131,108,248
131,108,248

3,000,000

0
0

131,108,248
131,108,248

103,685

103,685

15,000,000
4,896,315

15,000,000
4,896,315

20,000,000
20,000,000

0
0

15,100,000
300,000
112,000,000
127,400,000
127,400,000

20,000,000
20,000,000
15,100,000
300,000
112,000,000

0
0

127,400,000
127,400,000

Страна 8 – Број 6
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Опис расхода и издатка

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

6

7

8

9 (7+8)

5

Наменска
средства
за
програм
за
водоснабдевање и канализацију и за реализацију
НИП-а (учешће буџета града Смедерево)

2.1
620

Развој заједнице
Наменска средства за програм за водоснабдевање и
канализацију (учешће буџета града Смедерево)

55

511

56

451 Средства за водовод и канализацију (кредит)
Нефинансијска имовина која се финансира из
551 средстава за реализацију националног инвестиционог
плана
421 Стални трошкови
Извори финансирања за функцију
01 Приходи из буџета
10 Примања од домаћих задуживања
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2.1
Водоснабдевање
ЈКП "Водовод" Смедерево
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Извори финансирања за функцију 630
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
Управљање отпадом
ЈКП "Пијаце" Смедерево
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Управљање отпадом
ЈКП "Паркинг сервис" Смедерево
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Управљање отпадом
ЈКП "Чистоћа" Смедерево
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
Управљање отпадом
ЈКП "Зеленило и гробља" Смедерево
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
451
предузећима
Извори финансирања за функцију 510
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510

57
58

630
59
60
61

510
62
63
64

510
65
66
67

510
68
69
70

510
71
72
73

17,500,000

17,500,000

1,400,000

1,400,000

25,000,000

25,000,000

43,900,000
43,900,000

0
0

43,900,000
43,900,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000
2,500,000

0
0

2,500,000
2,500,000

3,174,508

3,174,508

2,699,900

2,699,900

5,874,408
5,874,408

0
0

5,874,408
5,874,408

1,000,000

1,000,000

790,000

790,000

1,790,000
1,790,000

0
0

1,790,000
1,790,000

20,000,000

20,000,000

3,000,000

3,000,000

23,000,000
23,000,000

0
0

23,000,000
23,000,000

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2

3
610

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
План за 2013. годину
Конт
о

4

5

74

451
01

436
75

451

76

451
01

530

77

424

78

451

79
80

511
482
01

620
81

451

82

451

83

511
01

860

3

111

Опис расхода и издатка

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

6
Стамбени развој
ЈП "Градска стамбена агенција" Смедерево
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610
Остала енергија
ЈП за стамбене услуге и топлификацију
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за функцију 436
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 436
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Зграде и грађевински објекти
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 530
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530
Развој заједнице
"Спортска хала Смедерево" д.о.о.
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту
Дотације осталим удружењима грађана
Ова апропријација намењена је за дотације осталим
удружењима грађана по Закону о удружењима
грађана

7

8

9 (7+8)

84

481

85

481 Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860
УКУПНО Раздео 2
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111
УКУПНО Раздео 3

86
87
88
89

Страна 9 – Број 6
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5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
0
0

5,000,000
5,000,000

34,000,000

34,000,000

2,000,000

2,000,000

36,000,000
36,000,000

0
0

36,000,000
36,000,000

23,531,980

23,531,980

2,560,000

2,560,000

26,091,980
26,091,980

26,091,980
26,091,980

2,000,000

2,000,000

32,100,000

32,100,000

34,100,000
34,100,000

0
0

34,100,000
34,100,000

500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000
2,500,000
460,814,636

0
0
0

3,000,000
10,000
10,500,000
300,000
13,810,000
13,810,000
13,810,000

2,500,000
2,500,000
460,814,636

3,000,000
10,000
10,500,000
300,000
0
0
0

13,810,000
13,810,000
13,810,000

Страна 10 – Број 6
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о
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1
4

2

3
130

План за 2013. годину
Конт
о

4

5

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444

103

482

104
105
106

511
512
515
01

4.1

3. септембар 2013. године
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610

107
108

441
511
01

4.2
160
109
110
111
112
113
114
115

421
423
424
425
426
511
512
01

Опис расхода и издатка

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

6
ГРАДСКА УПРАВА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодав.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и матер.)
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130
Стамбено комунална област
Стамбени развој
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 610:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.1
Градске месне заједнице
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.2

7

8

9 (7+8)

255,251,768
45,690,066
5,500,000
7,574,506
6,500,000
800,000
56,300,000
1,040,000
9,430,000
950,000
20,770,000
17,200,000
1,000,000

255,251,768
45,690,066
5,500,000
7,574,506
6,500,000
800,000
56,300,000
1,040,000
9,430,000
950,000
20,770,000
17,200,000
1,000,000

185,000

185,000

8,608,957
10,104,723
2,500,000

8,608,957
10,104,723
2,500,000

449,405,020
449,405,020

0
0

1,500,000
2,600,000
4,100,000
4,100,000
4,100,000

449,405,020
449,405,020

1,500,000
2,600,000
0
0
0

4,100,000
4,100,000
4,100,000

2,968,000
906,189

2,968,000
906,189

2,500,000
203,100
4,600,000

2,500,000
203,100
4,600,000

11,177,289
11,177,289
11,177,289

0
0
0

11,177,289
11,177,289
11,177,289

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
4.3

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
План за 2013. годину
Конт
о
5

160

6
Сеоске месне заједнице
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Стални трошкови (за утрош.елек.енергије за јавну
расвету и др.)
Услуге по уговору
Материјал
Казне за кашњење
Дотације осталим непрофитним организацијама
Новчане казне и пенали по решењу судова

116

421
423
426
444
481
483

122

411 Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

123

412

124
125
126
127
128
129
130
131

414
421
422
423
424
425
426
444

132

472

Социјални доприноси на терет послодаваца
(самодопринос)

Социјална давања запосленима (самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавање (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Казне за кашњење (самодопринос)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(самодопринос)

Дотације осталим непрофитним организацијама

133

481

134
135

482 Порези, обавезне таксе и казне (самодопринос)
Новчане казне и пенали по решењу судова
483

136
137
138
139
140
141
142
143
144

511
512
515
541
425
511
512
515
541

(самодопринос)

(самодопринос)

Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)
Нематеријална опрема ( самодопринос )
Земљиште (самодопринос)
Текуће поправке и одржавања
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.3
Буџетски фонд за заштиту животне средине

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

46,200,000

46,200,000

1,785,000
300,000
1,000,000
20,000
6,453,439

1,785,000
300,000
1,000,000
20,000
6,453,439

4,860,865

2,027,142

6,888,007

870,095

362,858

1,232,953

4,242,798
45,000
661,041
325,000
1,585,689
1,050,616

4,242,798
45,000
661,041
325,000
1,585,689
1,050,616

545,932

545,932

5,253,757

5,253,757

72,500

72,500

239,962

239,962

23,687,200
266,542

23,687,200
266,542

200,000
200,000
60,127,880
1,000,000

200,000
200,000
60,127,880
1,000,000

2,800,000

2,800,000

163,793,316
163,793,316
163,793,316

2,390,000
2,390,000
2,390,000

166,183,316
166,183,316
166,183,316

Заштита животне средине
некласификована на другом месту

560
145
146
147
148
149

510

Опис расхода и издатка

117
118
119
120
121

4.4

Страна 11 – Број 6
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150

424
421
512
511
511

Услуге очувања животне средине
Мерне станице
Услуге очувања животне средине (опрема)
Пројектно планирање
Пројекат уклањања дивљих депонија
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560
Управљање отпадом
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.4
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 И ЗА ГЛАВЕ
4.1+4.2+4.3+4.4

57,686,523
1,000,000
1,100,000
6,200,000
21,786,025
87,772,548
87,772,548

57,686,523
1,000,000
1,100,000
6,200,000
21,786,025
0
0

15,000,000

87,772,548
87,772,548
15,000,000

15,000,000
15,000,000
102,772,548

0
0
0

15,000,000
15,000,000
102,772,548

731,248,173

2,390,000

733,638,173

Страна 12 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
4.5

3

4

912

151

4.6
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План за 2013. годину
Конт
о

Опис расхода и издатка

5

6
Основно образовање
Основно образовање
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- накнаде у натури 43.725.000
- социјална давања запосленима 1.200.000
- награде и бонуси 4.000.000
- сталне трошкове 118.700.000
- трошкове путовања 29.200.000
- услуге по уговору 7.565.500
463
- специјализоване услуге 600.000
- текуће поправке и одржавање 6.000.000
- материјал 6.700.000
- накнаде за смештај и превоз 1.800.000
- порези и таксе 2.000.000
- зграде и грађевинске објекте
- машине и опрема 300.000
- нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.5
Средње образовање
Средње образовање

920

152

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- накнаде у натури 15.200.000
- социјална давања запосленима 500.000
- награде и бонуси 3.500.000
- сталне трошкове 57.400.000
463
- услуге по уговору 6.050.000
- специјализоване услуге 1.500.000
- текуће попр. и одрж. 3.000.000
- материјал 4.850.000
- зграде и грађевинске објекте 500.000
- машине и опрему 992.357
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.6
Регионални центар за професионални развој
запослених у образовању

4.7
950

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

221,790,500

221,790,500

221,790,500
221,790,500
221,790,500

0
0
0

221,790,500
0
221,790,500
221,790,500

93,492,357

2,790,101

96,282,458

2,790,101
2,790,101
2,790,101

93,492,357
2,790,101
96,282,458
96,282,458

741,000
100,000

120,000
50,000
450,000
800,000

4,900,451
877,181
50,000
170,000
50,000
1,191,000
900,000

50,000

50,000

10,000

100,000

110,000

1,570,000
1,570,000
1,570,000

6,728,632
1,570,000
8,298,632
8,298,632

93,492,357
93,492,357
93,492,357

Образовање који није дефинисано нивоом
153
154
155
156
157
158
159

411
412
413
421
422
423
424

Плате, додаци и накнаде запос. (зараде)
Социјални допр. на терет послодавца
Накнада у натури - превоз радника
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

160

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

161
162

426 Материјал
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 950
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.7

4,900,451
877,181
50,000
50,000

6,728,632
6,728,632
6,728,632

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
4.8

3
960

820

411
412
413
421
422
423
424

170

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

171

426 Материјал
Порези и обавезне таксе и казне наметнуте од једног
482
нивоа власти другом
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 960:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.8
Култура
Услуге културе
411 Плате, додаци и накнаде запос. (зараде)
412 Социјални допр. на терет послодавца
413 Накнада у натури - превоз радника
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде запосл. и остали посебни расх.
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору

6
Смедеревско одмаралиште "Ртањ"
Помоћне услуге образовању
Плате, додаци и накнаде запос. (зараде)
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури - превоз радника
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

2,018,384
361,291
50,000
480,000

2,018,384
361,291
50,000
480,000

603,879

603,879

100,000

100,000

10,000,000
1,000,000

10,000,000
1,000,000

14,613,554

14,613,554

14,613,554
14,613,554

0
0

14,613,554
14,613,554

63,704,636
11,403,130
1,700,000

3,162,025
566,003
2,000
473,660

66,866,661
11,969,133
1,702,000
473,660

11,240,000

962,000
498,000
1,815,000

700,000
25,162,000
498,000
13,055,000

Специјализоване услуге (ова апропријација намењена
424 је за финансирање манифестација и акција, културноуметничког аматеризма и уметничког стваралаштва)

17,011,383

51,079,106

68,090,489

185

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

12,363,474

670,000

13,033,474

186
187

426 Материјал
481 Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
482
нивоа власти другом
472 Накнаде за културу
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остала основна средства
Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донација од осталих нивоа власти
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.9
Јавно предузеће "Смедеревска тврђава"
Услуге културе
423 Услуге по уговору
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским
451
предузећима и организацијама
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
451
предузећима и организацијама
512 Машине и опрема

170,000

1,403,800

1,573,800
0

50,000

50,000

175
176
177
178
179
180
181
182
183

188
189
190
191
192

820

Опис расхода и издатка

163
164
165
166
167
168
169

184

4.10

План за 2013. годину
Конт
о
5

173
174
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4

172

4.9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

193
194
195
196

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.10

700,000
24,200,000

0
299,995

299,995

142,792,618

142,792,618
142,792,618

16,005,488
44,676,106
60,681,594
60,681,594

142,792,618
16,005,488
44,676,106
203,474,212
203,474,212

Страна 14 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
4.11

3

4

830
197

План за 2013. годину
Конт
о

6
Информисање
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору (ова апропријација је намењена за
423 обезбеђивање средстава локалним и осталим
медијима)

198

482

199

512
01

4.12
810
200

423

201

451

202

451
01
04

810

203

Опис расхода и издатка

5

197.1 451

4.13

3. септембар 2013. године
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481
01

Текуће
субвенције
јавним
предузећима и организацијама

нефинансијским

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.11
Јавно предузеће Спортски центар
Услуге рекреације и спорта - ЈП Спортски
центар
Услуге по уговору
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама
Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.12
Физичка култура
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организац. и клубовима
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.13

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

30,100,000

30,100,000

6,400,000

6,400,000

36,500,000
36,500,000
36,500,000

0
0
0

36,500,000
36,500,000
36,500,000

4,227,290

4,227,290

4,227,290

4,227,290

4,227,290
4,227,290

4,227,290
4,227,290

70,709,731

70,709,731

70,709,731
70,709,731
70,709,731

0
0
0

70,709,731
70,709,731
70,709,731

Социјална заштита-Социјална помоћ угроженом
становништву

4.14
070

204
205
206
207

472
472
472
472

208 472
209 472
210 472
211 472
212 472
01
04

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована
на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - за децу и
породицу
Финансијска помоћ трудницама
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Популациона политика-вантелесна оплодња
Накнада за социјалну заштиту из буџета - за
образовање и друге намене
Превоз ученика средњих школа
Остале накнаде за образовање-превоз студената
Накнада за социјалну заштиту из буџета - Превоз
лица старијих од 65 година
Једнократна финансијска помоћ пензионерима
Накнада за социјалну заштиту из буџета - Превоз соцхум. орг. и удружења грађана
Извори финансирања 070
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.14

14,000,000
24,000,000
2,300,000
4,000,000

14,000,000
24,000,000
2,300,000
4,000,000

19,000,000
26,300,000

19,000,000
26,300,000

3,100,000

3,100,000

10,500,000

10,500,000

4,000,000

4,000,000

107,200,000

107,200,000

107,200,000
107,200,000

107,200,000
107,200,000

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
4.15

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
План за 2013. годину
Конт
о
5

090

213

Опис расхода и издатка

6
Социјална заштита-Центар за социјални рад
Социјална заштита некласификована
на другом месту

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- плате 13.178.256
- социјални доприноси на терет послодавца 2.358.960
- накнаде у натури 369.505
- награде и бонуси
- сталне трошкове 5.641.400
463
- услуге по уговору 1.955.000
-специјализовцане услуге 351.800
- текуће поправке и одржавање 234.250
- материјал 1.659.000
- накнаде за социјалну заштиту из буџета 57.697.111
- машине и опрема 300.000

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
08 Донације невладиних организација
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.15
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

4.16

Страна 15 – Број 6
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Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

848,447

84,593,729

608,447
240,000
848,447
848,447

83,745,282
608,447
240,000
84,593,729
84,593,729

83,745,282

83,745,282

83,745,282
83,745,282

Породица и деца-Установа за дневни боравак
деце и омладине са сметњама у развоју "Сунце"

040
214
215
215.1
216
216.1
216.2
217
217.1

411
412
413
421
423
424
425
426

217.2 482
218 512
218.1 515
01
04

Плате, додаци и накн. запосл. (зараде)
Социјални доприноси на терет послодав.
Накнада у натури
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.16

3,392,706
607,294
145,000
639,150
143,100
54,000
50,250
148,500

90,000

60,000

3,392,706
607,294
145,000
639,150
233,100
54,000
50,250
208,500

135,000

135,000

175,500
19,500

175,500
19,500

5,510,000
5,510,000
5,510,000

150,000
150,000
150,000

5,510,000
150,000
5,660,000
5,660,000

Социјална заштита-Услуге, програми, пројекти,
ЛАП-ови и дотације невладиним организацијама

4.17

Социјална заштита некласификована
на другом месту

090

219

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- накнаде за социјалну заштиту из буџета (пројекти локални планови акције акције и имплементације
463
акционих планова) 47.996.003
- дотације невладиним организацијама 25.069.840
(дотације удружењима особа са инвалидитетом и
дотације - Народној кухињи)
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.17

73,065,843

73,065,843

73,065,843
73,065,843
73,065,843

73,065,843
73,065,843
73,065,843

0

Страна 16 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2

3

4

4.18
090

220

4.19
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911

План за 2013. годину
Конт
о
5

Опис расхода и издатка

6
Социјална заштита-колективни центар
САРТИД" Радинац
Социјална заштита некласификована
на другом месту

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

"ОРА

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- накнаде у натури
463 - сталне трошкове 5.350.000
- услуге по уговору 22.570.000
- текуће поправке и одржавање 1.600.000
- машине и опрема

29,520,000

29,520,000

221
222
223
224
225
226
227
228
229

Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.18
Друштвена брига о деци
Предшколско образовање
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодав
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

230

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)

1,370,000

13,100,000

14,470,000

231
232

426 Материјал
431 Амортизација некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
482
од једног нивоа власти другом
Накнада штета за повреде или штету насталу усл.
484
елем. непогода
485 Накнада штете нанете од стране државних органа
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Донација од осталих нивоа власти
08 Донација невладиних организација
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.19

8,000,000

34,950,000

42,950,000

565,000

565,000

15,000

15,000

200,000
6,800,000

200,000
7,300,000

92,102,151
45,384,385
600,000
138,086,536
138,086,536

225,468,880
92,102,151
45,384,385
600,000
363,555,416
363,555,416

233
234
235
236
237

29,520,000
29,520,000
29,520,000

160,434,744
28,717,836
100,000

24,640,000
1,224,400
481,900

500,000

0
0
0

29,520,000
0
29,520,000
29,520,000

26,227,763
4,694,773
5,700,000
8,620,000
1,700,000
19,910,000
2,510,000
11,070,000
2,024,000

186,662,507
33,412,609
5,800,000
8,620,000
1,700,000
44,550,000
3,734,400
11,551,900
2,024,000

225,468,880

225,468,880
225,468,880

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
План за 2013. годину
Конт
о

4

5

238

463

4.20
700

Опис расхода и издатка

6
Примарна здравствена заштита
Установа
Здравство

Апотекарска

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- текуће поправке и одржавање 50.000
- машине и опрему 50.000

Извори финансирања за функцију 700:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.20
4.21

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

100,000

100,000

100,000
0
0
0

100,000
100,000

100,000
0
100,000
100,000

Примарна здравствена заштита - Дом здравља
720

Ванболничке услуге

239

4.22

Страна 17 – Број 6
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473

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- услуге по уговору (4.200.000)
463
- текуће поправке и одржавање (400.000)
- материјал (400.000)
- машине и опрему (5.000.000)
Извори финансирања за функцију 720:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 720
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.21
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО
Туризам
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
412 Социјални доприноси на терет послодавца
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправ. и одржав. (услуге и материјали)
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
514 Kултивисана имовина
515 Нематеријална имовина
541 Побољшање земљишта
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.22

10,000,000

31,500,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

16,207,495
2,901,142
718,858
360,000
650,000
650,000
1,610,000
600,000
500,000
490,000
20,000
300,000
500,000

100,000

31,500,000
31,500,000
31,500,000

10,000,000
31,500,000
41,500,000
41,500,000

500,000
89,500
60,000
100,000
150,000
225,000
400,000
1,000,000
200,000
50,000
280,000

16,707,495
2,990,642
778,858
460,000
150,000
875,000
1,050,000
2,610,000
800,000
550,000
770,000
20,000
300,000
500,000

100,000

200,000

3,154,500
3,154,500
3,154,500

25,607,495
3,154,500
28,761,995
28,761,995

25,607,495
25,607,495
25,607,495

41,500,000

Страна 18 – Број 6
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ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2
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3

План за 2013. годину
Конт
о

451
620

451

6
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправ. и одржав. (услуге и материјали)Дирекција
Друмски саобраћај
Текуће поправ. и одржав. (услуге и материјали)-на
нивоу града
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Улична расвета
Одржавање јавне расвете на мрежи, стубовима и
трафоима и утрошак јавне расвете
Развој заједнице
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Друмски саобраћај
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Развој заједнице
Дотације осталим непрофитним институцијама
Порези, обавезне таксе и казне

7

8

9 (7+8)

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

268

425

269

425

270

425

271

425

272
273

426
444

274

463

275
276

481
482

277

483 Новч. казне и пенали по реш. судова и судских тела

278

511

279

511

280

511

281

511

282

511

283

511

436

520

УКУПНО

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

640

620

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

5

451

510

Средства из
буџета

4

4.23
620

Опис расхода и издатка

360

Друмски саобраћај
Изградња зграда и објеката
Изградња саобраћајних објеката, реконструкција и
изградња улица (учешће буџета)
Изградња саобраћајних објеката, реконструкција и
изградња улица (кредит)
Пројектна документација (кредит)
Остала енергија
Зграде и грађевински објекти (плиновод и плинарски
радови)
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Јавни ред и безбедност некласификовани на
другом месту
Зграде и грађевински објекти (пројекат, студије и
побољшање саобраћајне инфраструктуре)
Текуће поправке и одржавање (сигнализација)
Водоснабдевање

284

511

285

425

286

511 Зграде и грађевински објекти (водовод)

287

511 Зграде и грађевински објекти

630
640

60,257,272
10,786,052
500,000
1,300,000
1,200,000
1,015,505
6,500,000
100,000
5,225,000
700,000

60,257,272
10,786,052
500,000
1,300,000
1,200,000
1,015,505
6,500,000
100,000
5,225,000
700,000

1,900,000

1,900,000

100,200,000

100,200,000

76,000,000

76,000,000

57,000,000

57,000,000

3,500,000

3,500,000

1,600,000

1,600,000

2,184,803

2,184,803

40,892,223

40,892,223

1,000,000

1,000,000

16,151,992

16,151,992

7,448,340

7,448,340

1,500,000

1,500,000

Улична расвета
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

660
288
810

511 Зграде и грађевински објекти
Услуге рекреације и спорта

289

511 Зграде и грађевински објекти

3. септембар 2013. године

ФуРаПоГла- нкц
зизде
ва иција
о
ја
1

2

3
620

4
290

510
291
620

451

292
293
294
295

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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План за 2013. годину
Конт
о

Опис расхода и издатка

5

6
Развој заједнице
512 Машине и опрема-за Дирекцију
Управљање отпадом

Средства из
буџета

Расходи и
издаци из
сопствених
прихода

УКУПНО

7

8

9 (7+8)

1,000,000

1,000,000

500,000
26,508,907

500,000
26,508,907

512 Машине и опрема-за нивоу града-депонија
Развој заједнице
515 Нематеријална имовина
541 Грађевинско земљиште
541 Грађевинско земљиште (кредит)
Друмски саобраћај
551 Нефинансијска имовина (НИП)
Извори
финансирања
за
функцијe
620,451,640,436,360,520,560,630,660,510,810
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 436
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4.23
УКУПНО Раздео 4
СВЕГА

0

424,970,094
124,777,539
141,092,223
57,000,000
0
1,000,000
23,600,332
0
1,500,000
76,000,000
0
424,970,094
2,307,290,449
2,956,000,000

424,970,094
0
124,777,539
0
141,092,223
0
57,000,000
0
0
0
1,000,000
0
23,600,332
0
0
0
1,500,000
0
76,000,000
0
0
0
424,970,094
241,171,178 2,548,461,627
241,171,178 3,197,171,178

Страна 20 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. септембар 2013. године

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе
500000 - Издаци за нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника планирају се у следећим износима:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
Табела 3.

Укупно сви пројекти:
Назив капиталног пројекта
Пр.
1

2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16

17

18
19

20

1
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ(УЛАГАЊЕ У СЕОСКЕ МЕСНЕ

1.286.000.000

40.500.000

39.000.000

213.054.744

547.195.000

650.242.250

258.500.000

Година
почетка
финансирања
пројекта

Година
завршетка
финансирања
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реализовано
до
2011.
године

Обезбеђ.
у Буџету
2012

Процена
извршења
до краја
2012

2013

2014

2015

Након
2015

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50.127.880

104.000.000

109.000.000

1.000.000
1.000.000
29.308.907

1.000.000
2.000.000
3.000.000

1.000.000
2.000.000
3.000.000

)

ЗАЈЕДНИЦЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМА
ЗЕМЉИШТЕ
ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
И ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА(САОБРАЋАЈНА
МРЕЖА,ТЕХНИЧКА И КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА)
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ
ЛОКАЦИЈЕ”ВИНОГРАДИ - НОВИ
ГРАД” (ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ И
ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ)
УРЕЂЕЊЕ I ФАЗЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРОБЉА
У СМЕДЕРЕВУ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПДР-А ЗА ИЗГРАДЊУ
ПРУГЕ ДО НОВЕ ЛУКЕ - РАСЕЉАВАЊЕ У
ЗОНИ РАСПУТНИЦЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ(ИЗГРАДЊА, КУПОВИНА И
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
ОБЈЕКАТА)
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ/
СОФТВЕР
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ/
ХАРДВЕР
НАБАВКА ВОЗИЛА
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ,ШТАМПАЧА И МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ОПРЕМЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА
ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ-ЗАМЕНА
ПРОЗОРА( ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ И
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ)
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ
КОТЛАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ НА ГАС
(ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ГАСНУ МРЕЖУ)
НАБАВКА МОДУЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ НАБАВКАМА,ОПТИЦКИ
ЛИНК,БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ,
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СОФТВЕРА, ЕСЕТ АНТИ
ВИРУС,МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО
ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У
ГРАДУ
РЕКОНСТРУКЦИЈА,ДОГРАДЊА И
НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА-ДОЊИ ОБЈЕКАТ
I ФАЗА-СМЕДЕРЕВСКОГ ОДМАРАЛИШТЕ
НА РТЊУ
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ЗГРАДУ
МОНОПОЛА И ЗГРАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА

2012

2018

2012
2012
2012

2015

370.000.000

20.000.000

18.500.000

30.000.000

50.000.000

100.000.000

171.500.000

218.000.000

10.500.000

10.500.000

10.000.000

45.000.000

65.500.000

87.000.000

98.000.000

10.000.000

10.000.000

600.000.000

18.000.000

40.000.000

30.000.000

50.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000

315.000

330.750

500.000

525.000
105.000

551.250
110.250

3.000.000

3.000.000

500.000

500.000

5.000.000
2.389.000

4.000.000

4.000.000

35.000.000

28.000.000

2.500.000

1.000.000

10.000.000

6.928.957

3.750.000

3.250.000

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
Табела 3а

Укупно сви пројекти:
Р.бр.

Назив капиталног пројекта

0
1

1
УЛАГАЊЕ У СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2

МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА СЕОСКЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗА СЕОСКЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3
4

5

6

7
8

9

10

Конто
3 ниво
2
511
512

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА ПРЕКО
ДИРЕКЦИЈЕ ГРАДА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ(ИЗГРАДЊА, КУПОВИНА И
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
И ОБЈЕКАТА ЗА ТУРИСТИЧКУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ ГРАДА)
МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ТУРИСТИЧКУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ ГРАДА

11

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА ЗА
ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ГРАДА

12

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ/СОФТВЕР ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ
ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ/ХАРДВЕР ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

193.504.744

547.195.000

650.242.250

258.500.000

Опис
извора

Буџет 2012

2013

2014

2015

Након
2015

4

8

Опис конта

Извор

2a

3

3a

5

6

7

01

Приходи
из буџета

50.127.880

104.000.000

109.000.000

01

Приходи
из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

29.308.907

3.000.000

3.000.000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

01

541

ЗЕМЉИШТЕ ЗА СЕОСКЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗА
ПОТРЕБЕ ГРАДА ПРЕКО
ДИРЕКЦИЈЕ ГРАДА

Приходи
из буџета

01

Приходи
из буџета

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

20.000.000

30.000.000

50.000.000

100.000.000

171.500.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

10.500.000

10.000.000

45.000.000

65.500.000

87.000.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

10.000.000

18.000.000

40.000.000

30.000.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

20.900.000

250.000.000

300.000.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

300.000

315.000

330.750

01

Приходи
из буџета

500.000

525.000

551.250

01

Приходи
из буџета

105.000

110.250

01

Приходи
из буџета

3.000.000

3.000.000

01

Приходи
из буџета

500.000

500.000

01

Приходи
из буџета

4.600.000

5.000.000

01

Приходи
из буџета

2.389.000

4.000.000

515

ЗЕМЉИШТЕ

ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ
ЗОНЕ И ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА
(САОБРАЋАЈНА МРЕЖА,ТЕХНИЧКА И
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА
ДИРЕКЦИЈУ ГРАДА)
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ
ЛОКАЦИЈЕ”ВИНОГРАДИ - НОВИ
ГРАД” (ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ
И ИНФРАСТРУ-КТУРНЕ МРЕЖЕ ЗА
ДИРЕКЦИЈУ ГРАДА)
УРЕЂЕЊЕ I ФАЗЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРОБЉА
У СМЕДЕРЕВУ ЗА ДИРЕКЦИЈУ ГРАДА

40.500.000

512
513
515
512

МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
МАШИНЕ И ОПРЕМА

13

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

14

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ
ОПРЕМЕ,ШТАМПАЧА И МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ОПРЕМЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА

512

ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ-ЗАМЕНА
ПРОЗОРА( ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ И
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ)

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

01

Приходи
из буџета

2.500.000

15

16

17

18

19

20

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ
КОТЛАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ НА ГАС
(ЗБОГ ДОТРАЈАЛОСТИ И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ НА ГАСНУ МРЕЖУ)
НАБАВКА МОДУЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ НАБАВКАМА,ОПТИЦКИ
ЛИНК,БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ,
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СОФТВЕРА, ЕСЕТ АНТИ
ВИРУС,МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО
ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ
ОПРЕМАЊЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРА,
РТЊА, ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА „ГРАНД“
РЕКОНСТРУКЦИЈА,ДОГРАДЊА И
НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА-ДОЊИ ОБЈЕКАТ
I ФАЗА-СМЕДЕРЕВСКОГ ОДМАРАЛИШТЕ
НА РТЊУ
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ У ЗГРАДУ
МОНОПОЛА И ЗГРАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА
МАШИНЕ И ОПРЕМА

4.000.000

35.000.000

28.000.000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
515

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

01

Приходи
из буџета

5.950.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

10.000.000

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

Приходи
из буџета

6.928.957

3.750.000

3.250.000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

После члана 12. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12а.
Салдо готовине у износу од 38.176.444 динара
расподелиће се за намене у складу са овом Одлуком и
Одлуком о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2012. годину.“
Члан 8.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија
Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-7328/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

3. септембар 2013. године

169.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево,
број 91/13 од 13.08.2013. године.
II

168.
На основу члана 4. став 2., члана 5. и члана 57. став 2.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012), члана 20. став 1. тачка 5., члана
32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној сaмоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став 1. тачка 5. и чланa 19.
став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 14. седници одржаној 3.
септембра 2013. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-25/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.

На основу члана 18. став 1. тачка 8., а у вези са чланом
66. став 2. Закона о Јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије бр. 119/2012”) и члана 31. став 1.
тачка 8. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево ( “Службени лист града Смедерева бр. 2/2013)Управни одбор који је у функцији Надзорног
Одбора Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, на 15. седници одржаној 13.08.2013. године донео
је следећу:

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013), члан 6. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Јавног предузећа је у Смедереву у Улици
Вука Караџића број 15.“.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
СМЕДЕРЕВО

Члан 2.

Члан 1.

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

У статуту Јавног предузећа градска стамбена агенција
Смедерево , број 47/13 од 20.03.2013. године, члан 7. мења
се и гласи:
“ Седиште Јавног предузећа је у Смедереву у улици
Вука Караџића бр. 15”.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
СМЕДЕРЕВО

Број 020-163/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ОД Л У КУ

Члан 2.
У члану 8. Статута додаје се став 5. који гласи:
“Јавно предузеће има свој заштитни знак - лого, који
утврђује Надзорни одбор предузећа.”

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
Скупштине града Смедерева.
Број: 91 / 13
У Смедереву, 13.08.2013. године
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО
Татјана Павловић Огњановић, с. р.
170.
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, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана
14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КАTАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 696/1
К.О.СМЕДЕРЕВО –
КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ –
I ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ					
					
1. УВОД
Повод за израду Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 К.О. Смедерево - комплекс Старе
железаре– I фаза (целина 3) – (у даљем тексту: План детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза) је Одлука о изради Плана детаљне регулације бр. 020-69/2013-07 коју је
донела Скупштина града Смедерева на седници одржаној
09.04.2013. године („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013).
У складу са чланом 3. Одлуке о изради Плана, за исти
је предвиђена могућност фазне разраде планских решења,
односно усвајања Плана по фазама (појединачним просторно-функционалним целинама), а у оквиру јединственог
концепта уређења обухваћеног простора.
На основу тога, а у складу са Концептом Плана детаљне
регулације, на који је Комисија за планове града Смедерева на седници одржаној 07.06.2013. године дала позитивно
мишљење, као прва фаза разраде Плана дефинисана је просторно-функционална Целина (3).
У складу са чланом 7. Одлуке о изради Плана, а на
основу Решења бр. 501-36/2013-05 Групе за животну средину Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинскоправне, пословни простор и инспекцијске послове ГУ Смедерево – за План детаљне регулације је утврђена обавеза
израде Стратешке процене утицаја на животну средину.
Стратешка процена утицаја се ради за цео обухват Плана,
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а поступак стручне контроле и усвајања СПУ ће се спроводити у поступку стручне контроле и усвајања I фазе Плана
детаљне регулације.
План детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза се ради
у циљу просторно-физичког и функционалног дефинисања
планираних садржаја у предметној целини, дефинисања
услова за њихово усаглашавање са осталим постојећим и
планираним садржајима у целом планском обухвату, као и
услова за усаглашавање са функционалним контекстом непосредног и ширег окружења.
Циљ израде Плана је дефинисање услова за уређење,
организацију, заштиту и изградњу у простору у обухвату,
дефинисање услова за формирање нових катастарских парцела, као и нових површина јавне намене.
План детаљне регулације је усаглашен са референтним
важећим легислативним оквиром у областима које се односе на предмет Плана, а посебно са:
- Законом о енергетици (‘’Службени гласник РС’’, бр.
57/2011, 80/2011-испр. и 93/2012)
- Законом о водама (‘’Службени гласник РС’’, бр.
30/2010 и 93/2012)
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (‘’Службени гласник СРС’’, бр. 44/77,
45/85 и 18/89 и ‘’Службени гласник РС’’, бр. 53/93, 67/93,
48/94 и 101/2005)
- Законом о заштити од пожара (‘’Службени гласник
СРС’’, бр. 37/88 и ‘’Службени гласник РС’’, бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/2005)
- Законом о ванредним ситуацијама (‘’Службени гласник РС’’, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
- Законом о јавним путевима (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012)
- Законом о заштити животне средине (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009- др. закон и
43/2011-Одлука УС)
- Правилником о изградњи постројења за течни нафтни
гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса
(‘’Службени лист СФРЈ’’, бр. 24/71 и 26/71 и ‘’Службени
гласник РС’’, бр. 24/2012 и 87/2011- др. правилник)
У складу са Чланом 2. Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 50/2011), у Плану детаљне регулације за к.п. 696/1
- I фаза неће се примењивати одредбе овог Правилника.
У поступку израде Плана, поред законске регулативе,
прописа и других докумената из области које се односе на
плански обухват, као и постојеће планске документације,
коришћена је и документација рађена за потребе планираних садржаја у обухвату I фазе, а нарочито:
- Предлог решења за дистрибутивни центар за ТНГ,
Kolsssing d.o.o. Beograd, 2013.;
- Елаборат геотехничких услова изградње дистрибутивног центра за ТНГ на делу к.п. 696/1, Geting d.o.o. Beograd,
2013.;
- Елаборат геотехничких услова изградње везова за
пловило у терминалу за ТНГ на делу к.п. 696/1 и делу к.п.
13310 – km 1.118,5, Geting d.o.o. Beograd, 201
2. ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1. Опис границе Плана детаљне регулације и површина обухвата
Границу простора обухваћеног Планом детаљне регулације за к.п. 696/1 – комплекс Старе железаре чини:
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- са северне стране – река Дунав (к.п. бр. 13310), односно појас водног тела Дунава уз обалу, у ширини од око
40 m, целом припадајућом дужином планског подручја (око
2,3 km);
- са источне стране – граница разграничења кат. парц.
бр. 696/1 са формираном парцелом Града Смедерева на потесу Веслачког клуба;
- са јужне стране – јужна граница кат. парцеле пута Горанске улице (к.п. бр. 13325);
- са западне стране – крајња западна граница кат. парц.
бр. 696/1.
Граница Плана обухвата целу кат. парц. бр. 696/1, кат.
парц. 696/2 (Центар ‘’Дунав осигурања’’), кат. парц. 696/3
(станица за снабдевање возила горивом НИС ‘’Југопетрол’’) и делове к.п. 13325 (Ул. Горанска) и к.п. 13310 (река
Дунав) – све К.о. Смедерево.
Укупна површина обухвата Плана износи 42,55 ha.
2.2. Опис границе I фазе Плана и површина обухвата
Границу простора обухваћеног Планом детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза чини:
- са северне стране – река Дунав (к.п. бр. 13310), односно појас водног тела Дунава уз обалу, у ширини од око 40
m, целом припадајућом дужином I фазе (око 1,0 km – 995
m);
- са источне странице граница ограде комплекса (круга)
Железаре;
- са јужне стране – јужна граница припадајућег дела
кат. парцеле пута - Горанске улице (к.п. бр. 13325) – у дужини од око 890 m;
- са западне стране – крајња западна граница кат. парц.
бр. 696/1.
Укупна површина обухвата I фазе износи око 10,85 ha,
од чега површина припадајућег дела кат. парц. бр. 696/1
износи око 4,32 ha, припадајућа површина водног тела Дунава око 4 ha, а припадајући део појаса пута - Горанске ул.
око 2,53 ha.
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА
Правни основ за израду Плана детаљне регулације за
к.п. 696/1 - I фаза представља:
- Закон о планирању и изградњи (‹›Сл. гласник РС››,
бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 и
50/2013)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (‹›Сл. гласник РС››, бр. 31/2010,
69/2010 и 16/2011)
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за к.п.
696/1 – комплекс Старе железаре у Смедереву (‹›Сл. лист
града Смедерева››, бр. 03/2013).
Плански основ за израду Плана је План генералне регулације за градско подручје Смедерева (‹›Сл. лист града
Смедерева››, бр. 03/2013).
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4.ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА К.П. 696/1 - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ – ЗА I ФАЗУ
4.1. Приказ постојећег стања
4.1.1. Намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана - I фазе
Обухват I фазе Плана се налази узводно од круга Железаре до западне границе к.п. 696/1 и обухвата припадајући део к.п. 696/1, припадајући део пута – Горанске улице
и припадајући део акваторије (водног тела) реке Дунав, у
дубини од око 40 m.
Непосредно уз границу (ограду) Железаре, у катастарском обухвату к.п. 696/1, налази се девастирани бетонски
плато, површине око 1,3 ha, са неколицином напуштених
мањих монтажних објеката и надстрешница. Ова површина данас није у функцији, а раније се користила као стовариште расутих материјала (песак, шљунак, угаљ, дрва),
са директним приступом на Горанску улицу, непосредно
поред постојеће западне капије у Железару.
Остатак к.п. 696/1 у обухвату I фазе, према Удовичком
потоку, карактерише уски приобални појас између Дунава
и пута, са одликама високе неуређене обале. Овај појас,
ширине од око 25,0 m до око 50,0 m (од границе пута до
стрме обале), формиран је делимичним измештањем трасе
Горанске улице према Дунаву, услед ранијих појава клизања терена јужно од пута, у зони Плавинца. Ова целина се
даље, изван граница Плана, наставља у појас изграђених
индивидуалних објеката између обале и пута у зони градског насеља Југово.
Постојећу површину јавне намене у обухвату I фазе
представља припадајући коридор, односно део парцеле Горанске улице – државног пута ДП II-127 (Београд-Смедерево), тј. кат. парц. бр. 13325 К.о. Смедерево.
У граници I фазе се налази и обухваћени део корита
(водног тела) реке Дунав, кат. парц. бр. 13310, које представља водно земљиште у јавној својини (Република Србија).
4.1.2. Природне карактеристике подручја
Карактеристике рељефа подручја обухваћеног Планом
детаљне регулације условљене су морфолошким одликама
ширег подручја, односно положајем локације између падина Плавинца и обале Дунава.
Од коридора Горанске улице, која је трасирана у приобалном појасу, у подножју јужних падина, терен се генерално благо спушта према самој обали. Међутим, интервенцијама на планирању терена данашње карактеристике рељефа
су релативно измењене.
Приобални појас у обухвату I фазе у више наврата је насипан и планиран, тако да је данас готово изнивелисан са путем (оквирне коте терена у овом делу око 75.50-78.70 mnm).
У погледу инжењерско-геолошких карактеристика
терена, специфичност подручја I фазе представља чињеница да је терен у том делу, услед ранијих појава клизања
на падинама Плавинца, био изложен антропогеним утицајима и променама у виду насипања различитим материјалима. На основу геотехничких истраживања спроведених
за део локације у обухвату I фазе (Елаборат геотехничких
услова градње дистрибутивног центра за ТНГ на к.п. 696/1,
‹›Geting›› д.о.о. Београд, 2013.), идентификована су инжењерско-геолошка својства терена за три издвојене литолошке средине: (1) насути терен / вештачко тло, (2) алувијални
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седименти и (3) лапоровита глина. Насути терен, у коме се
одвија фундирање и изградња планираних садржаја, хетерогеног је литолошког састава, изграђеног од глине, каменог
набачаја, песка, грађевинског и другог отпада органског и
неорганског порекла, шљакеиз Старе железаре и сл. Насути
слој одликују неуједначене физичко-механичке карактеристике, а тиме и смањене карактеристике носивости. Слојеви
испод њега су добрих инжењерско-геолошких својстава.
Основне хидрографске карактеристике у обухваћеном
подручју детерминише река Дунав, коју карактеришу велика колебања водостаја.Према подацима хидролошке станице Смедерево, апсолутни забележени минимум водостаја
износио је 166 mm (1986.), а апсолутни максимум 926 mm
(1974. и 2006.). Максимални месечни ниво Дунава био је
845 mm.
Хидрогеолошке одлике терена условљене су геолошким склопом, литолошким саставом и морфологијом тла.
У хидрогеолошком погледу терен у површинским слојевима
представља изузетно водопропусну и водоцедну средину.
Ниво подземне воде на локалитету је доста променљив
и према подацима из Елабората геотехничких услова, варира у границама од 2,50-4,80 m, у зависности од апсолутне
коте терена и залегања мање водопропусне подлоге. Ниво
подземне воде је, према овим подацима, на коти од 70,2073,10 mnm, при чему су могуће осцилације нивоа у различитим временским условима, а подземна вода се јавља као
слободна или сапета издан.
За подручје обухваћено Планом нису рађена посебна
микросеизмичка испитивања.
Подручје Смедерева према сеизмолошко-геолошким
карактеристикама спада у зону средње сеизмичке угрожености, са потресима максималног интензитета 7°MSC,
изузетно8°MSC (I=7,17-7,83) и са коефицијентом сеизмичности Кс= 0,03-0,04.
На основу резултата геофизичких испитивања по разним основама пројектовања, приказаним у Елаборату геотехничких услова, простор у обухвату I фазе карактерише
интензитет сеизмичности I= 8°MSC и коефицијент сеизмичности Кс= 0,04-0,05.
Са становишта климатских карактеристика подручје
Смедерева одликује умерено континентална клима, са модификацијама условљеним климатским утицајима из Панонске низије на северу и дуж токова Дунава, Велике Мораве и мањих река. Ово подручје такође одликује и велика
честина и јачина кошаве, а истовремено погодује појави
честих јужних, југоисточних и северних ветрова, нарочито
зими.
Временски период када су средње дневне температуре више од 10ºС износи у просеку 205 дана. Јануар је најхладнији месец (једини са негативном средњом месечном
температуром), а јул најтоплији месец у години. Вредност
амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,80ºС) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС
је много већа од средњег годишњег колебања које износи
20,80ºС. Најкишовитије годишње доба је лето (просечно се
излучи од 28,7% до 30,1% падавина). Највише падавина се
излучује у јуну, а најмање у фебруару.
4.1.3. Стечене карактеристике подручја
Постојеће стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Са становишта друмског саобраћајног система, обухват I фазе се целом својом јужном границом непосредно
ослања на правац градске магистрале Горанске улице (Бео-
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градски пут). Према важећој категоризацији државних путева овај правац се поклапа са правцем државног пута II
реда ДП II-127 (Београд-Гроцка-Смедерево).
Постојећа ширина регулације ове саобраћајнице у деоници обухваћеној Планом детаљне регулације је променљива, а у припадајућем делу трасе износи од око 14,5 m до
око 18,0 m. У најширем делу, на деоници измештеног пута,
ширина регулације достиже и 45,0 m.
У припадајућој деоници саобраћајница има 2 (две) саобраћајне траке.
У обухвату I фазе постоји формиран прикључак на
предметну саобраћајницу са к.п. 696/1– и то у крајњем
источном делу (западна, теретна капије Железаре). Преко
овог прикључка се на јавни пут укључује комплекс Железаре, али и цео обухват I фазе Плана. У крајњем западном
делу обухвата постоји формиран прикључак који се користи за приступ приобалном делу.
Дуж Горанске улице саобраћа јавни градски, приградски и међуградски превоз путника. На обухваћеној деоници не постоје терминали и стајалишта јавног превоза.
У погледу железничког саобраћаја, до крајњег источног дела обухвата I фазе (зона формираног бетонског платоа) долази железнички колосек, као део система интерне
фабричке железничке инфраструктуре, грађене за потребе
некадашње Железаре. Колосек је трасиран уз Дунав, паралелно са обалом.
Постојеће стање и капацитети техничке и комуналне инфраструктуре
Кроз планско подручје, у коридору Горанске улице,
постоји изграђена јавна градска водоводна мрежа – главни цевовод АС ø250. У обухвату I фазе, с обзиром на постојећу намену простора, не постоји изграђена секундарна
водоводна мрежа.
У обухвату I фазе не постоји изграђена јавна градска
канализациона мрежа у коридору Горанске улице. Кроз
обухват припадајућег дела к.п. 696/1 положен је колектор
ø600 на који су повезани делови насеља Плавинац и преко
кога се отпадне воде упуштају у Дунав. Овај колектор није
евидентиран код надлежног дистрибутивног предузећа –
управљача система.
У припадајућем коридору Горанске улице, уз границу
са к.п. 696/1, постоји изграђена електроенергетска мрежа
јавне расвете, прикључена на градску електроенергетску
мрежу. Обухват I фазе - Целина (3), с обзиром на постојећу
намену, нема изграђену електроенергетску мрежу ниског и
средњег напона.
У коридору Горанске улице је положена телекомуникациона међумесна транспортна оптичка мрежа и транспортна коаксијална мрежа. Месна телекомуникациона
мрежа функционише у оквиру кабловског подручја ‹›Плавинац›› са приступним чворовима МСАН ‹›Плавинац 1›› у
окружењу Ул. Ћир Антине и МСАН ‹››Плавинац 2›› у окружењу Дунавске ул.
4.1.4. Природна и културна добра
Према евиденцији Завода за заштиту природе Србије, у
обухвату I фазе Плана не постоје заштићена природна добра.
Према евиденцији Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, у предметном обухвату не постоје утврђена ни евидентирана културна добра.
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4.2. Концепт планског решења
4.2.1. Општи концепт уређења и организације простора у обухвату Плана
Концепција уређења и организације простора у граници Плана заснована је на постојећој функционалној диференцијацији и планским смерницама утемељеним у Плану
генералне регулације за градско подручје Смедерева.
Планском концепцијом се задржава постојећа подела на
три формиране функционалне макро-целине:
 Целина 1 – зона у наставку комплекса Веслачког клуба, укључујући и фудбалски терен
 Целина 2 – централна зона комплекса Старе железаре
 Целина 3 – приобални појас узводно од круга Железаре
Физичка разграничења и основне функционалне одлике ових целина се у начелу задржавају концептом планског
решења, уз дефинисање принципа и планских мера за њихово профилисање, артикулацију, унапређење и стварање
претпоставки за функционалну интеграцију у окружење.
4.2.2. Концепт уређења и организације простора у
оквиру I фазе - Целина (3)
У Целини (3) – приобални дунавски појас, с обзиром
на њене физичке и функционалне карактеристике (највећим делом део стрме обале неуређеног корита реке Дунав),
предвиђене су планске мере усмерене, пре свега, на заштитну функцију (заокруживање градског система одбране
од високих вода Дунава), уз изградњу комплементарних
садржаја примерених основној функцији и капацитетима
простора.
Део ове Целине, непосредно уз комплекс Железаре, на
месту некадашњег стоваришта расутих материјала, односно простор који је Планом генералне регулације дефинисан као планирана саобраћајна површина - предвиђен је
за активирање у функцији развоја привредне делатности,
физички и функционално ослоњене на сам комплекс Железаре (саобраћајни приступ и сл.), уз услов максималног
просторног и обликовног усаглашавања са окружењем.
У складу са исказаном иницијативом предузећа
‘’PETROKOR’’ d.o.o., а на основу регулисаних права на
земљишту, на предметној локацији се предвиђа изградња
дистрибутивног центра за ТНГ са пратећим садржајима и
пристаном за претакање са Дунава. Планска орјентација
изградње и уређења овог комплекса односи се на његово
максимално просторно и функционално усаглашавање са
окружењем, у смислу минималне супраструктуре, уређења
и озелењавања партерних површина и обликовног усклађивања.
Планском концепцијом уређења и организације простора, као усмерење проистекло из планске документације
вишег хијерархијског нивоа, у обухвату Плана се предвиђа наставак коридора пешачке и бициклистичке стазе дуж
Дунава кроз градско подручје Смедерева – од Марине до
Југова. За ову стазу, планирану и делимично реализовану
у складу са референтном важећом урбанистичком документацијом, резервише се коридор који се надовезује на
изграђене делове стазе у зони Веслачког клуба, а затим,
пратећи коридор Горанске улице, у западном делу планског
обухвата наставља уз Дунав, у оквиру планираног система
одбране од високих вода.
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5.ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПОДАЦИ И
УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
5.1. Подлоге за израду Плана
За потребе израде Плана детаљне регулације за к.п.
696/1 - I фаза прибављене су и коришћене следеће подлоге:
- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови бр. 24, 25, 26, 34, 35 и 36) у размери 1:1000
- катастарско-топографски план обухвата I фазе Плана
(Целина 3)
- ажурни орто-фото снимак за градско подручје Смедерева (2008. год.)
- идејно решење организације комплекса дистрибутивног центра за ТНГ
- 3D модел комплекса дистрибутивног центра за ТНГ
План је рађен у дигиталном облику у софтверском пакету AutoCAD LT 2013 multi-language Commercial SLM,
произвођача Autodesk(Serial No. 373-73777723 Product Key
057E1-AG5111-1001; Serial No. 373-73777822 Product Key
057E1-AG5111-1001).
5.2. Подаци и услови надлежних предузећа и институција
У поступку израде Плана прибављени су и коришћени
подаци, услови и мишљења надлежних предузећа, организација и институција, и то:
- ЈКП ‘’Водовод’’ Смедерево, бр. 05-10/55-1, од
21.05.2013.;
- ‹›ТЕЛЕКОМ СРБИЈА›› а.д., Извршна јединица Смедерево, бр. 130765/2, од 15.05.2013.;
- Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, бр. 182/2-2013, од 20.05.2013.;
- Министарство саобраћаја Републике Србије, бр. 35001-18/2013-06, од 17.06.2013.;
- Завод за заштиту природе Србије, 03 бр.: 020-956/2,
од 17.06.2013.;
- ПД за дистрибуцију ел. енергије ЦЕНТАР Крагујевац,
ЕД ‘’Електроморава’’ Смедерево, бр. 3067/2, од 24.06. 2013.
У поступку израде коришћени су и подаци и услови
који су достављени од стране инвеститора PETROKOR
d.o.o., прибављени за потребе истраживања локације у
циљу изградње дистрибутивног центра за ТНГ на делу к.п.
696/1, и то:
- Министарство саобраћаја Републике Србије, Лучка
капетанија Смедерево, бр. 342-23-3/13, од 05.04.2013.;
- Министарство саобраћаја Републике Србије, Лучка
капетанија Смедерево, бр. 342-59/13, од 08.04.2013.;
- Републички хидрометеоролошки завод, бр. 92-1-1110/2013, од 12.03.2013.;
- Завод за заштиту природе Србије, 03 бр.: 020-574/2,
од 04.04.2013.;
- ЈВП ‘’Србијаводе’’ – ВПЦ ‘’Сава-Дунав’’, РЈ Смедерево, бр. С/13-100, од 22.04.2013.;
- МУП РС - Сектор за ванредне ситуације, Управа за
превентивну заштиту, 07/2 бр. 217-204/13, од 22.05.2013.;
- Министарство Одбране Републике Србије, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Инт. бр.
3923/2, од 10.12. 2012.
- ПД за дистрибуцију ел. енергије ЦЕНТАР Крагујевац,
ЕД ‘’Електроморава’’ Смедерево, бр. 1833/2, од 17.05. 2013.
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Б. ПЛАНСКИ ДЕО
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воарима, пратећим садржајима и пристаном за претакање
са Дунава.
У припадајућем делу акваторије (водног тела) Дунава у
оквиру Целине (3) - I фазе, у зони изван планираног привеза и сидришта за дистрибутивни центар за ТНГ, предвиђа
се могућност постављања објеката на води – сплавова туристичко-угоститељске намене.

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ I ФАЗЕ ПЛАНА
1.1. Подела земљишта на основне категорије
Земљиште у граници I фазе Плана обухвата:

1.3. Предвиђене површине јавне намене

 водно земљиште, односно припадајући део акваторије (водног тела) реке Дунав (к.п. 13310) у дужини од око 1,0
km и у дубину водног тела око 40 m, површине око 4 ha, и
 грађевинско земљиште, и то:
- припадајући део к.п. 696/1 у појасу између коридора
пута (Горанске улице) и Дунава, површине 4,32 ha и
- припадајући појас пута (део к.п. 13325), у дужини од
око 890 m, површине око 2,53 ha.

Планом се задржава постојећа површина јавне намене
у обухвату: припадајући део кат. парц. бр. 13325 - коридор
Горанске улице (државног пута).
У циљу усклађивања катастарског и фактичког стања
коридора пута (изведена траса саобраћајнице се у једнм
делу не поклапа са катастарском парцелом, односно налази
се делом на к.п. 696/1), Планом се предвиђа дефинисање
предметног дела к.п. 696/1 (изведени део трасе саобраћајнице са припадајућим земљишним појасом пута) као површине јавне намене, односно припајање парцели пута.
Поред нведеног, као нове површине јавне намене у обухвату I фазе предлажу се:
 део к.п. 696/1 за коридор пешачке и бициклистичке
стазе у припадајућем обухвату – траса уз Горанску улицу у
крајњем источном делу, у зони планираног дистрибутивног
центра за ТНГ, а у наставку, у зони уређене обале, траса уз
Дунав, у оквиру приобалног земљишта; стаза се планира са
променљивом ширином, од 3,0 – 4,0 m;
 део к.п. 696/1 у обухвату формираног саобраћајног
прикључка на Горанску улицу код западне капије Железаре,
орјентационе површине 8,60 ари (865 m²) – изграђени сквер
са саобраћајним остврвом;
 део к.п. 696/1 за коридор планираног колског приступа на крајњој западној страни обухвата I фазе (постојећи
формирани колски приступ), којим ће се повезати јавна
површина саобраћајнице (Горанска улица) са пешачком и
бициклистичком стазом, односно приобалним земљиштем.

1.2. Планирана намена земљишта
У обухвату I фазе - Целина (3), задржава се постојећа
граница водног земљишта – реке Дунав, као и фактичка површина пута – Горанске улице.
У обухвћеном делу к.п. 696/1, на основу карактеристика простора и усвојене концепције уређења, предвиђа се
организација простора са поделом на два карактеристичне
зоне са специфичним наменама:
- зона приобалног појаса са приоритетном функцијом
заштите обале и уређења корита реке Дунав, у којој се планирају намене које ће бити у функцији основне заштите:
зелене површине - градски парк, наставак пешачке и бициклистичке стазе, уређене површине за одмор, спорт и
рекреацију са могућим услужним/угоститељским пунктовима и сл.;
- зона уз комплекс Железаре – површина некадашњег
стоваришта расутих материјала, на којој се планира изградња садржаја у функцији привредно-транспортних делатности – дистрибутивни центар за ТНГ са подземним резер-

1.4. Биланс планираних површина
Таб. 1 – Биланс планираних површина
Намена земљишта
Водно земљиште
Површине јавне намене
Грађевинско земљиште

УКУПНО

Површине за остале намене

Саобраћајне површине
Пешачко-бициклистичка стаза
Привредно-дистрибутивне делатности
Зелене површине са компатибилним садржајима

Укупно грађевинско земљиште

1.5. Подела простора на карактеристичне целине и зоне
У складу са прелиминарном поделом предложеном
у Концепту, у интегралном обухвату Плана се дефинишу
три карактеристичне урбанистичке целине, утврђене према
дефинисаној просторно-функционалној организацији простора, и то:
1. Целина (1) – целина спорта, рекреације и туризма
2. Целина (2) – целина мешовитих делатности
3. Целина (3) – целина уређене обале и дистрибутивних
делатности

Површина
(ha)
4,04
2,70
0,47
1,34
2,30
6,81
10,85

Обухват I фазе, која се разрађује овим Нацртом, просторно се поклапа са обухватом Целине (3) – целина уређене обале и дистрибутивних делатности.
У оквиру ове целине, у складу са карактеристикама
простора и планираном наменом површина, дефинишу се
две зоне за које се овим Планом утврђују посебна правила
уређења и грађења:
Зона (3.1) – Зона уређене обале
Зона (3.2) – Зона дистрибутивних делатности
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1.6. Предлог парцелације
Планом детаљне регулације се предвиђа парцелација
к.п. 696/1 у циљу формирања нових катастарских парцела
које се предлажу као површине јавне намене, као и у циљу
катастарског разграничења појединачних делова к.п. 696/1
које се планирају као нове грађевинске парцеле за остале
намене.
Планом се од к.п. 696/1 формирају следеће катастарске
парцеле, дефинисане аналитичко-геодетски координатама
постојећих и нових међних тачака:
 парцела1, која представља остатак к.п. 696/1 након
формирања нових каратстарских парцела и дефинисана је
постојећим катастарским међама к.п. 696/1 и новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

1

7491978.54

4946302.07

2

7492017.18

4946206.16

15

7492027.90

4946179.56

 парцела2, која се формира у делу постојећег прикључка на пут - Горанску улицу код западне капије Железаре и која је дефинисана постојећом међном тачком 22015 и
новим међним тачкама:
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 парцела4, намењена за изградњу планиране приступне саобраћајнице од Горанске улице до обалоутврде /
пешачке и бициклистичке стазе и дефинисана постојећим
међним тачкама 22348 и 22350 и новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

31

7491175.40

4946046.05

32

7491169.45

4946048.42

33

7491152.88

4946094.07

42

7491142.77

4946092.17

 парцела5, намењена за изградњу система за одбрану од спољних вода и пешачке и бициклистичке стазе уз
Дунав и дефинисана постојећим међним тачакама 22567,
22568, 22569, 22570, 22571, 22378, 22383, 22387, 22399,
22402, 22405, 22412, 22429, 22572, 22544, 21916 и 21931 и
новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

9

7491976.22

4946188.78

10

7491941.41

4946190.34

11

7491876.89

4946195.33

12

7491856.25

4946197.47

Бр. тачке

Y

X

13

7491823.95

4946197.65

2

7492017.18

4946206.16

14

7491819.90

4946237.31

3

7491982.62

4946191.50

16

7491968.71

4946185.59

9

7491976.22

4946188.78

17

7491938.57

4946189.13

16

7491968.71

4946185.59

18

7491876.80

4946194.33

15

7492027.90

4946179.56

19

7491856.18

4946196.47

20

7491823.07

4946196.39

41

7491819.48

4946231.60

40

7491767.48

4946212.39

39

7491717.31

4946200.91

38

7491523.10

4946162.40

37

7491485.25

4946156.61

36

7491360.61

4946129.35

35

7491316.73

4946126.85

34

7491255.00

4946112.70

33

7491152.88

4946094.07

42

7491142.77

4946092.17

43

7491104.57

4946085.01

44

7491057.08

4946073.14

 парцела3, која се формира од дела к.п. 696/1 на коме
се налази јавни пут - Горанска улица и која је дефинисана
постојећим међним тачкама 22355, 22356, 22360, 22373,
22375, 22380, 22382, 22389, 22404, 22411, 22421, 22465,
22533, 21928, 21953, 21958, 21967, 21972 и 21991 и новим
међним тачкама:
Бр. тачке
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Y
7491938.57
7491876.80
7491856.18
7491823.07
7491807.67
7491771.38
7491725.55
7491637.37
7491546.58
7491412.78
7491362.55
7491332.08
7491305.16
7491275.07
7491175.40

X
4946189.13
4946194.33
4946196.47
4946196.39
4946196.35
4946190.99
4946181.55
4946161.95
4946143.29
4946119.15
4946109.08
4946101.21
4946093.06
4946082.48
4946046.05

 парцела6, намењена за изградњу пешачке и бицклистичке стазе од Горанске улице до обале и дефинисана следећим новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

3

7491982.62

4946191.50

4

7491941.60

4946193.33

5

7491877.16

4946198.32
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6

7491856.48

4946200.46

38

7491523.10

4946162.40

7

7491826.66

4946200.63

39

7491523.10

4946162.40

8

7491822.81

4946238.34

40

7491767.48

4946212.39

14

7491819.90

4946237.31

41

7491835.39

4946237.47

13

7491823.95

4946197.65

12

7491856.25

4946197.47

11

7491876.89

4946195.33

10

7491941.41

4946190.34

9

7491976.22

4946188.78

 парцела7, планирана као нова грађевинска парцела
намењена за изградњу комплекса дистрибутивног центра
за ТНГ и дефинисана постојећим међним тачкама 21948,
21962 и 22002 и новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

1

7491978.54

4946302.07

2

7492017.18

4946206.16

3

7491982.62

4946191.50

4

7491941.60

4946193.33

5

7491877.16

4946198.32

6

7491856.48

4946200.46

7

7491826.66

4946200.63

8

7491822.81

4946238.34

 парцела8, планирана као нова грађевинска парцела намењена за уређење и изградњу садржаја у функцији
уређења приобалног појаса и дефинисана следећим новим
међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

20

7491823.07

4946196.39

21

7491807.67

4946196.35

22

7491771.38

4946190.99

23

7491725.55

4946181.55

24

7491637.37

4946161.95

25

7491546.58

4946143.29

26

7491412.78

4946119.15

27

7491362.55

4946109.08

28

7491332.08

4946101.21

29

7491305.16

4946093.06

30

7491275.07

4946082.48

31

7491175.40

4946046.05

32

7491169.45

4946048.42

33

7491152.88

4946094.07

34

7491255.00

4946112.70

35

7491316.73

4946126.85

36

7491360.61

4946129.35

37

7491485.25

4946156.61

 парцела9, планирана као нова грађевинска парцела
намењена за уређење и изградњу садржаја у функцији уређења приобалног појаса и дефинисана постојећим међним
тачкама 22566, 22565, 22637,22327, 22328, 22329, 22331,
22335, 22339, 22338, 22346 и 22348 и новим међним тачкама:
Бр. тачке

Y

X

42

7491142.77

4946092.17

43

7491104.57

4946085.01

44

7491057.08

4946073.14

Планом детаљне регулације се као нове површине јавне намене предвиђају следеће нове катастарске парцеле: 2,
3, 4, 5 и 6.
Као нове катастарске/грађевинске парцеле које се планирају за остале намене Планом се дефиншу парцеле 1,7,8
и 9.
Начин формирања, распоред и облик новоформираних
парцела, као и координате нових међних тачака дати су у
Графичком прилогу бр. 5 – Предлог парцелације.
Постојеће међне тачке које са новопројектованим дефинишу нове катастарске парцеле преузете су од РГЗ - Службе за катастар непокретности Смедерево и њихов попис је
саставни део документације Плана.
1.7. Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Планом детаљне регулације се задржава постојећи ранг
у градском саобраћајном систему, траса и карактеристике
обухваћеног дела Горанске улице.
Појас регулације, односно катастарска парцела пута се
усаглашава са фактичким стањем и дефинише се на начин
описан у делу 1.3. овог Поглавља.
Планом се задржава постојећи формирани саобраћајни
прикључак на Горанску улицу – код западне капије Железаре. Преко овог прикључка се планира, поред постојећег
теретног улаза у комплекс Железаре, и улаз у комплекс планираног дистрибутивног центра за ТНГ.
У крајњем западном делу обухвата I фазе, на месту формираног колског укључења на Горанску улицу, предвиђа се
формирање одговарајућег прописног саобраћајног прикључка, на основу претходне провере и услова надлежног
управљача пута. Геометрија и технички елементи овог прикључка, односно услови надлежног управљача пута, дефинисаће се у поступку даље урбанистичке разраде Зоне уређене обале, у складу са планираним садржајима и начином
коришћења простора у њеном обухвату.
Од овог прикључка се Планом предвиђа формирање
јавне саобраћајне површине са функцијом приступа са Горанске улице Зони уређене обале и обалоутврди / пешачкој
и бициклистичкој стази.
Планом детаљне регулације се предвиђа формирање коридора и изградња пешачке и бициклистичке стазе, описане у делу 1.3. овог Поглавља, која представља део/наставак
већ изграђене трасе стазе у градском подручју.
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1.8. Планиране трасе и капацитети техничке и комуналне инфраструктуре
1.8.1. Трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре и начин прикључења планираних садржаја
Планом се задржава постојећа градска електроенергетска мрежа и мрежа јавне расвете у коридору саобраћајнице
– Горанске улице.
За снабдевање садржаја у оквиру Целине (3) - I фазе
Плана, према подацима надлежног електродистрибутивног
предузећа, предвиђа се изградња нових електроенергетских објеката – водова и трафо станица, и то од постојеће
ТС 10/0.4 kV ‚‘Монопол‘‘, односно ТС 10/0.4 kV ‚‘Стадион‘‘ у Ул. Ћир Антиној.
У овиру Зоне уређене обале предвиђа се изградња нисконапонске мреже за потребе снабдевања електричном
енергијом планираних садржаја, мреже јавне расвете дуж
планиране трасе пешачке и бициклистичке стазе, као и нисконапонске мреже у коридору стазе за снабдевање потенцијалних објеката на води.
Прикључење планираних садржаја у овој зони се предвиђа са ТС 10/0.4 kV ‚‘Монопол‘‘, изградњом подземних
напојних водова у коридору Горанске улице од ове ТС до
локације у оквиру Зоне уређене обале. У складу са енергетским потребама планираних садржаја у овој зони, даљом
урбанистичко-архитектонском разрадом ће се утврдити
потребан капацитет нових енергетских објеката, од чега ће
зависити и напонски ниво планираних напојних водова –
1(10) kV.
Снабдевање електричном енергијом дистрибутивног
центра за ТНГ оствариће се, према подацима надлежног
електродистрибутивног предузећа, са два могућа варијантна решења, која ће се прецизирати у фази реализације
садржаја, односно израде пројектне документације: преко
ТС 10/0.4 kV ‚‘Стадион‘‘ у Улици Ћир Антиној или преко
ТС 10/0.4 kV ‚‘Монопол‘‘. У оквиру комплекса дистрибутивног центра се планира изградња стубне или типске монтажне трафо станице 10/0.4 kV која ће се напојним водом
напонског нивоа 10 kV повезати са једном од две постојеће (варијантне) ТС 10/0.4 kV. Напојни вод се планира као
подземни, положен у коридоре постојећих саобраћајница
(Ул. Горанска, Ћир Антина), до локације планиране ТС у
комплексу дистрибутивног центра.
1.8.2. Трасе и капацитети комуналне инфраструктуре и начин прикључења планираних садржаја
Водоводна мрежа
Према условима надлежног управљача система, Планом
се задржава постојећа траса и капацитет градског дистрибутивног цевовода АС ø250 у коридору Горанске улице.
Са овог цевовда предвиђа се прикључење планираних
садржаја у обухвату Целине (3) - I фазе Плана. Прикључци
су планирани посебно за сваку целину / парцелу у обухвату
I фазе, а реализоваће се на основу услова надлежног дистрибутивног предузећа – управљача система, након формирања грађевинских парцела и у складу са захтевима планираних садржаја.
За комплекс дистрибутивног центра за ТНГ се планира
водоводни прикључак са градског цевовода унутар парцеле
центра, преко водомерног шахта чија ће се позиција утврдити у фази израде пројектне документације, на основу
услова за прикључење надлежног предузећа, а овим Пла-
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ном се орјентационо дефинише у зони око улазне капије
у центар.
За садржаје у оквиру Зоне уређене обале предвиђа се посебан водоводни прикључак са градског цевовода,
такође преко водомерног шахта постављеног унутар парцеле, на приступачном месту за очитавање и одржавање, што
ће се прецизно утврдити у фази израде пројектне документације на основу услова надлежног предузећа.
Према утврђеним потребама, у оквиру коридора пешачке и бициклистичке стазе уз Дунав планира се изградња водоводне мреже за потребе снабдевања потенцијалних
туристичко-угоститељских објеката на води.
Канализациона мрежа
Планом генералне регулације за градско подручје Смедерева перспективно је планирана изградња недостајућег
дела градског фекалног колектора у коридору Горанске
улице, као дела интегралног канализационог система града.
С обзиром на значај и дужину недостајућег дела, који
превазилазе оквире планираних интервенција у обухвату
Плана детаљне регулације, као и концепцију каналисања
отпадних вода из садржаја у обухвату Плана, овим Планом
се не предвиђа изградња предметног колектора, већ се у
припадајућем појасу Горанске улице резервише коридор за
његову градњу.
Евакуисање отпадних вода из планираних садржаја у
обухвату Целине (3) - I фазе предвиђа се изградњом аутономних интерних система који ће се, након изградње градског фекалног колектора, прикључити на исти.
До изградње градског система, евакуисање отпадних
вода из интерних канализационих система ће се реализовати градњом појединачних система за пречишћавање, након
чега се воде могу упуштати у реку Дунав као реципијент.
Изузетно, за евакуисање отпадних вода из Зоне уређене
обале, у којој се предвиђа реалтивно мали обим изградње
и тиме релативно мало генерисање отпадних вода, могуће
је предвидети изградњу септичке јаме као реципијента интерних отпадних вода.
1.8.3. Трасе и капацитети телекомуникационе инфраструктуре и начин прикључења планираних садржаја
Планом детаљне регулације се задржава постојећа
транспортна оптичка и транспортна коаксијална телекомуникациона мрежа, положена у обухваћени део коридора
Горанске улице.
Планирани садржаји у оквиру Целине (3) - I фазе Плана
прикључиће се на ТК-мрежу преко постојеће месне мреже у оквиру кабловског подручја ‚‘Плавинац‘‘ или преко
постојеће оптичке мреже, а према посебним условима за
прикључење надлежног предузећа – оператора система.
1.8.4. Трасе и капацитети гасоводне инфраструктуре
У обухвату Плана детаљне регулације, у коридору Горанске улице, Планом генералне регулације за градско
подручје Смедерева и Студијом гасификације Смедерева
предвиђена је изградња градске дистрибутивне мреже ниског притиска од градског подручја према западним деловима насеља. Ова мрежа није предмет Плана детаљне регулације, а њена реализација ће се спроводити у складу са
динамиком изградње, на основу референтне урбанистичке
и пројектне документације.
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У обухвату Целине (3) - I фазе Плана прикључење на
градску дистрибутивну гасоводну мрежу ће моћи да се
реализује након њене изградње, у складу са потребама садржаја и посебним условима надлежног дистрибутивног
предузећа. Будућа дистрибутивна мрежа за прикључење
планираних садржаја ће се водити коридорима планираних
површина јавне намене, према општим условима дефинисаним овим Планом.
1.9. Водопривредна инфраструктура
У обухваћеном простору I фазе Плана не постоје изграђени водопривредни објекти. Планом се на припадајућем
делу обале реке Дунав предвиђа изградња водопривредних
објеката, и то:
- система за одбрану од спољних вода реке Дунав, са
коридором пешачке и бициклистичке стазе, и
- пристана без сопственог погона за потребе планираног дистрибутивног центра за ТНГ на оквирној стационажи реке Дунав km 1118+500
Изградња система за одбрану од спољних вода – обалоутврде реализоваће се на основу посебне пројектне документације, у појасу планираном за изградњу пешачке и
бициклистичке стазе уз Дунав у овом Плану, у ширини од
5,0 m (дефинисан као парцела 5 у Предлогу парцелације
Плана) и делу корита реке Дунав - к.п. 13310. Ближи услови
за израду пројектне документације на основу овог Плана
дефинисаће се посебним водним актима надлежних институција, у складу са Законом.
Изградња пристана без сопственог погона реализоваће
се на основу посебне пројектне документације, у складу са
овим Планом и посебним условима које утврђују надлежне
институције, а ближи услови за дефинисање овог објекта
описани су у делу 1.11.2. и 3.2.3. овог Поглавља.
1.10. Општи урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина јавне намене
1.10.1. Услови за јавну површину саобраћајнице
Услови регулације и нивелације саобраћајнице
Планом детаљне регулације се задржава постојећа
траса градске саобраћајнице Горанске улице, а њена регулација се усклађује са фактичким стањем, као што је описано у делу 1.3. овог Поглавља.
Нова регулација саобраћајнице у делу где улица прелази преко к.п. 696/1 дефинише се у односу на изведену
трасу пута, уз одређивање земљишног појаса пута ширине
1,0 m од ивице коловоза. Регулација припадајућег дела саобраћајнице на јужној страни се задржава.
Планом се задржава постојећа нивелација саобраћајнице Горанске улице, са постојећим подужним и попречним
нагибима и постојећим начином одводњавања пута преко
формираног путног јарка на јужној страни.
Општа правила за уређење и изградњу саобраћајнице
Планом се не предвиђа проширење коловоза Горанске улице у припадајућем делу. Могуће је текуће одржавање, појачано одржавање, рехабилитација, ојачање коловозне конструкције или реконструкција пута у постојећим
габаритима, односно новоформираној регулацији, у складу
са одговарајућом техничком документацијом и условима
надлежног управљача пута.
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Изван појаса пута, на посебној грађевинској парцели
која се формира овим Планом, предвиђа се реконструкција
постојећег прикључка код западне капије Железаре, којом
се усклађују постојећи технички елементи прикључка са
саобраћајним захтевима постојећих и планираних садржаја
који користе овај прикључак.
Технички елементи за реконструкцију формираног саобраћјног прикључка на западној страни обухвата Плана
оквирно су дати саобраћајним решењем у овом Плану, а
прецизно ће се дефинисати у даљој урбанистичко-архитектонској разради локације, на основу посебних услова надлежног управљача пута.
1.10.2. Услови за пешачку и бициклистичку стазу
Услови регулације и нивелације стазе
Регулациона линија планиране пешачке и бициклистичке стазе дефинисана је границама парцела предвиђених за ову стазу и дефинисаних у делу 1.6. овог Поглавља
(парцеле 5 и 6).
Стаза се предвиђа континуирано кроз обуват I фазе
Плана, на крајњој источној страни у коридору уз Горанску
улицу, а даље у Зони уређене обале стаза иде уз Дунав, у
оквиру планираног система за одбрану од високих вода.
Планирана ширина пешачке и бициклистичке стазе је
3,0 m у коридору уз Горанску улицу, односно 4,0 m у зони
планираног дистрибутивног центра за ТНГ и у приобалном
делу. У приобалном делу се ова стаза планира у оквиру појаса од 5,0 m који се овим Планом издваја за уређење корита реке Дунав и изградњу обалоутврде. Тачан положај
и ширина стазе приказани су на Графичком прилогу бр.
6 - Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим
решењем.
У нивелационом смислу стаза ће се усаглашавати са
постојећом нивелацијом тротоара уз Горанску улицу и постојећом нивелацијом терена у оквиру Зоне уређене обале,
односно планираном нивелацијом обалоутврде. Детаљна
нивелациона решења стазе дефинисаће се одговарајућом
пројектном документацијом.
Општа правила за уређење и изградњу стазе
Стаза се у планираном коридору и ширини изводи са
раздвојеним токовима за пешачки и бициклистички саобраћај.
Минимална ширина бициклистичке стазе је 1,60 m (2х
0,80 m).
Минимална ширина стазе за кретање пешака је 2,0 m.
Између пешачког и бициклистичог дела стазе потребно
је предвидети одговарајуће раздвајање обележавањем, различитом материјализацијом или зеленом површином.
Бициклистичка стаза се планира као асфалтирана или
бетонирана, са одговарајућим обележавањем за кретање.
Пешачка стаза се може реализовати као асфалтирана, бетонирана или са облогом од префабрикованих бетонских
елемената.
Дуж спољних граница стазе предвиђа се постављање
одговарајућих баштенских ивичњака или других елемената
за разграничење од осталих површина.
У случају изградње стазе пре изградње система за одбрану од спољних вода / обалоутврде, предвиђа се ограђивање стазе према Дунаву оградом минималне висине 1,10 m.
Дуж стазе се планира постављање канделаберске јавне
расвете, изузев у деловима где се стаза планира уз кори-
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дор јавног пута, где постоји или се планира улична јавна
расвета.
У коридору стазе се планира полагање јавне инфраструктурне мреже за потребе планираних објеката на води
– сплавова туристичко-угоститељске намене (водоводна,
електроенергетска, ТК-мрежа).
Дуж стазе се, у склопу урбане опреме, предвиђа постављање клупа, ђубријера и других елемената урбаног мобилијара, у складу са пројектом.
1.10.3. Услови за техничку и комуналну инфраструктурну мрежу
Услови заштите инфраструктурне мреже и објеката
У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима који третирају
одређене инфраструктурне система, као и мрежом планираном у обухвату Плана, дефинишу се услови изградње у
прописаним заштитним зонама и појасима појединих инфраструктурних система.
Електроенергетска мрежа:
- DV 10 kV - минимум 2 m обострано од хоризонталне
пројекције далековода
У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње и садња вегетације високог растиња. Евентуална изградња у близини заштитног појаса
условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV (‘’Сл. лист СФРЈ’’, бр. 65/88), односно сагласношћу
надлежног предузећа – управљача система.
Гасоводна мрежа:
- Дистрибутивна
гасоводна мрежа (4 bаr)
- 1 m обострано од ивице

гасоводне цеви
- МРС
- 10m у радијусу
На правцима гасоводне мреже у прописаним заштитним зонама забрањена је изградња објеката високоградње.
Изградња у непосредној близини гасоводне мреже и објеката условљена је Правилником о условима и техничким
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода, а за добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати
стандарде надлежног предузећа – управљача система.
Телекомуникациона мрежа и објекти:
Утврђена зона заштите према прописима износи:
- Оптички кабл
- 1m обострано од хоризонталне
(ужи појас заштите)
пројекције кабла
- 4m (шири појас заштите)
- Приступни чвор
- нема заштитне зоне
- Максимална површина земљишта за приступни чвор
је 100m².
У ужем појасу заштите није дозвољена изградња. Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим
инфраструктурним мрежама, условљено је прописима и
условима надлежног управљача телекомуникационе инфраструктуре.
Вододводна мрежа:
- Главни цевовод
- 2,5 m обострано
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
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осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће – управљач система.
Канализациона мрежа:
- Канализациона мрежа и колектор - 1,5 m обострано
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће – управљач система.
Правила за изградњу инфраструктурне мреже и
објеката
Водоводна мрежа:
- Улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1,0m од
његове ивице или поред коловоза;
- Дубина укопавања: минимална 1,0 - 1,2m;
- Мрежа се у начелу полаже у коридорповршине јавне намене. Полагање трасе је могуће и ван површина јавне
намене,уз регулисање правно-имовинских односа, у складу
са Законом;
- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електро- и ТК-мреже, где је то могуће;
- Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
Канализациона мрежа:
- Дубина укопавања: минимално 1,0m;
- Мрежа се у начелу полаже у коридорповршине јавне намене. Полагање трасе је могуће и ван површина јавне
намене,уз регулисање правно-имовинских односа, у складу
са Законом;
- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електро и ТК-мреже, где је то могуће;
- Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите;
- Укрштање ове мреже са другим инсталацијама врши
се у складу са прописима, уз обостану заштиту и под углом
од 90º.
Електроенергетска мрежа:
- Кабловска мрежа се предвиђа као подземна;
- Подземни каблови се полажу директно у земљани ров
минималне ширине 0,4 m или у кабловску канализацију;
- Каблови се полажу на дубини одминимално 1,2 m, изузев на месту укрштања са путем, где је дубина роваминимално 1,5 m;
- На месту укрштања са путем за каблове у рову се обезбеђује посебна заштита од оштећења – заштитна цев;
- У један ров може се положити један или више каблова;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите.
Телекомуникациона мрежа:
- ТК мрежа се полаже подземно у коридору јавног пута,
на минимално 0,50 m удаљености од регулационе линије;
- Дубина укопавања је 1,0m;
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- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- Уколико се предвиђа изградња ТК-окана, иста су
оквирних димензија 1,6х2,0х1,9m.
Гасоводна мрежа:
- Гасоводна мрежа се полаже подземно, изван конструкције коловоза;
- Код паралелног вођења са другим подземним инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално 0,40 m а код
укршатања 0,20 m; 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 коловоза износи 1,30 m изнад
горње ивице заштитне цеви, а на осталим теренима уобичајено око 0,80 m;
- Минимална дубина гасовода при укрштању са путевима износи 1,0 m;
- Гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d = пречник
гасовода).
1.11. Општи урбанистички и други услови за уређење водног земљишта
1.11.1. Уређење приобалног земљишта
Водно земљиште реке Дунав у делу обухваћеном овим
Планом дефинише се од катастарске границе кат. парцеле
696/1 и парцеле реке Дунав (к.п. 13310).
У фронту планираног комплекса дистрибутивног центра за ТНГ границу водног земљишта (реке Дунав) и грађевинског земљишта комплекса чини постојећа граница кат.
парцеле 696/1 према Дунаву.
У Зони уређене обале границу водног и грађевинског
земљишта чини постојећа граница к.п. 696/1 према Дунаву, с тим што се унутар к.п. 696/1 целом припадајућом дужином обале планира издвајање појаса ширине 5,0 m који
ће служити за формирање/изградњу система заштите од
спољних вода. У оквиру овог појаса се планира изградња
пешачке и бициклистичке стазе описане у делу 1.10.2. овог
Поглавља. Изградња система заштите од спољних вода реализоваће се у оквиру дефинисаног земљишта, на основу
посебних водних аката и одговарајуће пројектне документације.
1.11.2. Уређење акваторије (водног тела) реке Дунав
Уређење у припадајућем делу Зоне дистрибутивних
делатности
За коришћење водног земљишта реке Дунав у зони
планираног дистрибутивног центра за ТНГ прибављени су
посебни Наутички услови надлежне Лучке капетаније Смедерево за извођење радова на унутрашњем пловном путу,
постављање пристана без сопственог погона, на стационажи реке Дунав km 1118+500.
Ближи услови за формирање пристана у складу са наведеним Наутичким условима дефинишу се у оквиру Правила уређења и грађења за Зону дистрибутивних делатности,
са којом пристан представља јединствену функционалну
целину.
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Уређење у припадајућем делу Зоне уређене обале
У делу водног земљишта реке Дунав у Зони уређене
обале предвиђа се могућност постављања објеката на води
– сплавова туристичко-угоститељске намене.
Стационаже, тј. позиција ових објеката утврђују се на
основу посебних услова надлежних институција и ближе
ће се дефинисати у фази даље урбанистичко-архитектонске
разраде, а овим Планом се дефинишу општи урбанистички
и други услови за њихово постављање.
Типологија објеката који се могу постављати:
 угоститељски објекти на води;
 привремени пристани за мања пловила (јахте и спортске чамце);
 привремена монтажно-демонтажана привезишта за
чамце;
 рекреативни сплавови.
Правила уређења:

 Ширина дела корита намењена постављању објека-

та на води, која обезбеђује безбедне услове за унутрашњу
пловидбу, износи максимално 30,0 m мерено од темељне
ножице обалоутврде, односно каменог набачаја;
 Минимално удаљење објеката на води од темељне ножице обалоутврде износи 10,0 m;
 Максимална дужина коју објекат заузима на води, односно акваторије која се даје у закуп износи 30,0 m;
 За привремене пристане и монтажно-демонтажна
привезишта, максимална дужина акваторије износи 70,0 m,
а максимална ширина 40,0 m;
 Mинимално растојање између два суседна пловна
објекта, односно закупљене површине акваторије, износи
7,0 m.
Услови прикључења на комуналну и техничку инфраструктуру:
Планом детаљне регулације се у коридору пешачке и
бициклистичке стазе предвиђа изградња јавне мреже инфраструктуре за прикључење планираних објеката на води
у овој Зони (водоводна, нисконапонска елелктроенергетска, ТК-мрежа). Капацитети и положај ове мреже дефинисаће се у фази израде пројектне документације, на основу
захтеваних капацитета и у складу са условима надлежних
предузећа – управљача инфраструктуре.
Према водним условима није дозвољено директно упуштање отпадних вода у Дунав.
Отпадне воде из објекта на води ће се евакуисати у специјализоване контејнере који се периодично празне и чија
запремина зависи од капацитета објекта. Питање одвожења и депоновања овог отпада регулише се одговарајућим
системским, законским и норматвним инструментима на
националном нивоу.
Одлагање чврстог отпада из објеката вршиће се путем
складиштења у контејнере на површинама на обали, предвиђеним за њихово постављање.
Правила за изградњу / постављање:

 Максимална површина коју пловни објекат заузима

на води је 450 m²;
 Maксимална површина затвореног дела пловног
објекта је 250 m²;
 Oбјекти могу бити максималне висине 6,0 m изнад
површине акваторије, односно у циљу очувања визура могу
имати максимално једну затворену етажу изнад платоа понтона;
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 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 1,5
m, са минималном висином заштитне ограде од 1,1 m, са
слободним ослањањем на обалу и сплав. Евентуална потреба за изградњом трајних ослонаца мора се посебно образлозожити и доказати уз потребне статичке прорачуне,
уз услове и сгласности 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 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 планиране обалоутврде;
 Унутрашње инсталације објекта дефинишу се Главним пројектом.
2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
2.1. Услови и мере хидротехничког уређења
Хидротехничко уређење простора у обухвату I фазе
Плана односи се, пре свега, на изградњу хидротехничких
објеката предвиђених овим Планом и описаних у делу 1.9.
овог Поглавља.
С обзиром на меродавне коте воде Дунава, које на овом
делу пловног пута износе: за просечан водостај 69,86-70,36
mnm, за низак водостај 67,0 mnm, за висок водостај 73.40
mnm (са највишим збележеним восдостајем 73,82 mnm) –
постојећи ниво терена са просечним котама од 75.50-78.70
mnm представља безбедан ниво са аспекта угрожености од
спољних вода Дунава. У овом смислу, за изградњу хидротехничког објекта обалоутврде у функцији уређења корита реке Дунав, као меродавне коте се могу узети постојеће
коте терена (односно кота 75.50-76.00 mnm), које су изнад
утврђене коте одбране од поплава за град Смедерево - 74.00
mnm.
С обзиром на постојећи ниво подземних вода у обухвату Плана (70,20-73,10 mnm), који варира у границама од
2,50-4,80 m, хидротехнички услови уређења и изградње су
условљени планираним наменама и садржајима у обухвату.
У делу уређене обале, у коме се планира доминантно
уређење површина, изградња пешачких стазе, са појединачним објектима мале површине и без подземних етажа –
не постоји ризик од угрожености подземним водама, а тиме
ни посебни хидротехнички услови у погледу безбедности
од ових вода.
У делу обухвата у коме се планира изградња дистрибутивног центра за ТНГ, с обзиром на планирани карактер
градње (подземни резервоари за течно нафтно гориво и
пратећи објекти супраструктуре), у фази израде пројектне
документације је потребно утврдити посебне услове и начин изградње подземних делова конструкција, којима ће се
исте обезбедити од утицаја подземних вода и истовремено
спречити њихов негативан утицај на подземне воде.
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2.2. Услови и мере у погледу геомеханичке стабилности терена
Услови за изградњу садржаја у обухвату Плана са становишта геомеханичке стабилности терена детерминисани
су карактеристикама подручја, али и врстом и карактером
планираних објеката.
За потребе изградње планираног дистрибутивног центра за ТНГ урађен је Елаборат геотехничких услова изградње за сам комплекс, као и за привез за пловила на Дунаву,
који ће бити основ за израду пројектне документације и
реализацију садржаја.
За изградњу садржаја у оквиру Зоне уређене обале, као
и изградњу планираног система за одбрану од спољних
вода, у фази даље урбанистичко-архитектонске разраде или
израде пројектне документације, а у складу са планираним
садржајима, вршиће се потребна испитивања геотехничких
својстава терена и дефинисати геотехнички услови изградње, у складу са којима ће се радити пројектна документација.
2.3. Заштита културних добара
Према подацима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, у обухвату Целине (3) - I фазе
Плана не постоје утврђена културна добра, као ни добра
под претходном заштитом.
У обухваћеном простору се, у складу са условима ове
службе, примењују опште мере заштите и услови чувања,
одржавања и коришћења културних добара, који се односе
се на мере које је потребно обезбедити у фази планирања,
пројектовања и изградње, и подразумевају следеће:
- Инвеститор је обавезан да обезбеди све потребне
услове за претходна сондажна археолошка истраживања, уз
обавезу да, уколико се наиђе на археолошке налазе током
извођења радова, обезбеди све потребне услове за њихово
додатно истраживање и заштиту;
- У скаду са Студијом заштите и услова чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђеним мерама заштите у оквиру границе ГП ‘’Смедерево 2020.’’, који
се примењује и за План генералне регулације градског подручја Смедерева, потребно је планирати наставак изградње пешачко-бициклистичке стазе дуж Дунава кроз градско
подручје Смедерева од Марине до Југова.
2.4. Заштита природе и природних добара
Према подацима Завода за заштиту природе Србије, у
обухвату Целине (3) - I фазе Плана не постоје заштићена
природна добра. Река Дунав и њен обалски појас представљају део еколошког коридора међународног значаја, у
складу са Уредбом о еколошкој мрежи (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 102/2010).
Општи услови заштите природе, које је у поступку израде Плана прописао надлежни Завод, односе се на следеће:
- Планиране намене површина морају бити усклађене
са наменама одређеним планом ширег подручја;
- Груписати компатибилне садржаје и активности, обезбедити зонирање функционално различитих намена и делатности и раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем неопходних заштитних
растојања;
- Повећати проценат зелених површина у обухвату
Плана, а приликом подизања новог (вишеспратног) и ре-
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конструкције постојећег зеленила у обухвату користити аутохтоне врсте које су највише прилагођене локалним геолошким и климатским условима, које су отпорне на локалне
загађиваче и имају густу и добро развијену крошњу;
- Приликом изградње обалоутврде поплочани или бетонирани делови не треба да буду стрмији од 45º, изуев
пристана/привеза, а поплочане или бетониране деонице
пожељно је на сваких 100-200 m (оптимално на 50 m) прекидати мањим зеленим површинама које су саставни део
интегралног заштитног зеленила;
- За изградњу планираног дистрибутивног центра за
ТНГ потревбно је Студијом о процени утицаја пројекта на
животну средину потребно је утврдити мере и решења за
заштиту планираних објеката од подлокавања, плављења,
нестабилности, одрона земљишта и сл.; дефинисати решења која се односе на елиминисање или умањење негативних утицаја садржаја на животну средину; дефинисати
мере које ће се примењивати на заштиту површинских и
подземних вода, заштиту земљишта и ваздуха, заштиту од
буке; дефинисати врсте биљака које ће чинити заштитни
зелени појас око комплекса; дефинисати услове заштите и
мере контроле квалитета чинилаца животне средине у фази
изградње садржаја; утврдити начин контроле и праћења количине токсичних материја у ваздуху у фази експлоатације
садржаја (свакодневог рада); у фази прибављања локацијске и грађевинске дозволе потребно је исходовати посебне
услове заштите природе у циљу спечавања, контроле и санације свих облика загађења Дунава и његовог приобалног
појаса;
- Техничка решења за полагање инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима и условима надлежних
предузећа – управљача инфраструктуре, а за израду водова
инфраструктуре користити флексибилне конструкције које
могу да прихвате деформације тла;
- Примениити одговарајућа техничка решења за осветљавање јавних површина, у складу са њиховом наменом и
функцијом и важећим прописима у овој области;
- За евакуацију комуналног отпада предвидети постављање одговарајућих посуда за смеће; за третман отпада за
који су прописани посебни поступци предвидети одговарајуће привремено одлагање на прописаном и обележеном
простору на локацији и евакуацију уступањем овлашћеним
субјектима;
- Утврдити и спровести мере за смањивање загађења
ваздуха;
- За каналисање фекалних и евентуално технолошких
отпадних вода из садржаја предвидети одговарајући третман пре упуштања у реципијент, до нивоа захтеваног законским прописима; ради заштите квалитета воде Дунава,
забрањено је испуштање загађујућих сусптанци са обале
или са пловних објеката у Дунав;
- Обавезне су мере техничке и биолошке заштите од
буке у складу са условима за тихе зоне и остале акустичне
зоне;
- Објектима мора бити обезбеђен приступ за ватрогасна
возила и морају имати одговарајућу хидрантску мрежу;
- Урбанистичке и друге услове изградње објеката ускладити са важећим прописима и нормативима у складу са
планираним наменама и делатностима;
- Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког типа или минеролошко-петрографског порекла, потребно је одмах прекинути радове
и обавестити надлежно министарство за послове рударства
и природних ресурса);
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2.5. Мере заштите од елементарних непогода,пожара, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
Услови и мере заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, ратних дејстава и др. уређени
су одредбама Закона о ванредним ситуацијама (‹›Сл. гласник РС››, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012).
У планска решења Плана уграђене су превентивне мере
заштите које се у начелу предвиђају планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (као обавезним документом у складу са Законом о ванредним ситуацијама), и то у
смислу:
 дефинисаних правила уређења и грађења, са оптималним степеном заузетости простора, међусобних удаљења објеката, условима инфраструктурног опремања и др.,
којима се обезбеђује превентивно деловање у ванредним
ситуацијама (спречавање ширења утицаја, могућност интервенција и др.);
 карактеристика и капацитета постојеће и планиране
саобраћајне мреже;
 капацитета постојеће и планиране инфрасрукутре;
 дефинисаних других мера од значаја за заштиту у ванредним ситуацијама.
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја од елементарних непогода, поред планских превентивних мера, које се односе на начин изградње и обликовања објеката, потребно је приликом пројектовања и изградње узети у обзир меродавне параметре који се односе
на заштиту од елементарних непогода (врста и количина
атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.), у
складу са законском регулативом.
Са аспекта заштите од земљотеса, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама, планским решењима су испоштоване превентивне мере у погледу висина и удаљења
објеката, зона зарушавања и сл. У циљу заштите од земљотреса обавезна је примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, у складу са сеизмичким карактеристикама
подручја, а на основу Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90).
Поред планских превентивних мера, које се односе урбанистичке параметре градње (изграђеност простора), изградњу хидрантске мреже и др., посебне мере заштите од
пожара приликом изградње спроводе се применом одредби Закона о заштити од пожара (‚‘Сл. гласник РС‘‘, бр.
11/2009), Закона о ванредним ситуацијама (‚‘Сл. гласник
РС‘‘, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и пратећих прописа.
Према подацима Министарства одбране Републике Србије – Управе за инфраструктуру, Сектора за материјалне
ресурсе, у простору обухваћеном Планом не постоје посебни услови од интереса за одбрану земље.
2.6. Заштита животне средине
За План детаљне регулације за кат. парц. 696/1 – комплекс Стере железаре, у складу са Одлуком о изради Плана и Решењем надлежног органа ГУ Смедерево, рађена је
Страешка процена утицаја на животну средину.
Стратешком проценом су, у складу са планираним активностима, наменама и садржајима у обухваћеном подручју, сагледани могући негативни утицаји планских
решења на квалитет животне средине и дефинисане мере
за њихово спречавање, смањење, односно довођење у
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прихватљиве оквире, не стварајући конфликте у простору
и водећи рачуна о капацитетима животне средине на предметном подручју.
2.6.1. Процена утицаја на животну средину
Са аспекта планираних намена и активности у обухваћеном подручју, могући утицаји су подељени у три групе:
 утицаји у току изградње садржаја,
 утицаји у току експлоатације / коришћења / нормалног одвијања технолошког процеса,
 утицаји услед удеса, односно акцидентних ситуација.
С обзиром на различите планиране намене и активности у појединим деловима подручја обухваћеног Целином
(3) - I фазом Плана, наведени утицаји су различитог значаја, интензитета, трајања и вероватноће.
Утицаји у току изградње садржаја. – Грађење објеката и уређење земљишта, без обзира на планиране намене,
доводе до промена у животној средини које су углавном локалног значаја (ограничене на непосредну околину локације на којој се изводе радови), ограниченог трајања (у фази
извођења радова) и сразмерно малог интензитета. Битни
утицаји који се могу јавити у току изградње су:
- емисија издувних гасова од рада механизације на градилишту,
- повећани ниво буке од механизације и извођења радова,
- могућност изливања уља и горива у случају хаварије
на механизацији,
- генерисање отпада на градилишту (грађевински, амбалажни, комунални, опасни отпад),
- разношење честица прашине током земљаних радова
и др.
Утицаји у току експлоатације/коришћења садржаја.
– Ови утицаји условљени су карактером и наменом планираних садржаја. У подручју обухваћеном Целином (3) - I
фазом Плана за планирание намене и садржаје не очекују
се битни утицаји на животну средину у нормалним условима коришћења садржаја, односно одвијања технолошког
процеса. Ови утицаји су локалног значаја, сразмерно малог
интензитета, неограниченог трајања и могу јавити као:
- загађење ваздуха: од утицаја саобраћаја на јавном
путу – Горанској улици, које је и најзначајније; од утицаја
емисије гасова у оквиру постројења дистрибутивног центра за ТНГ у редовоном раду (које је минимално, повремено, привремено и локалног значаја); од утицаја генерисаног
комуналног отпада у оквиру зелених и рекреативних површина (испарења и сл.); и др.;
- загађење земљишта: од утицаја саобраћаја на јавном
путу (таложењње суспендованих честица, изливање уља и
горива моторних возила и сл.); од генерисаног комуналног
и другог отпада (коришћењем уређених површина, радом
угоститељских садржаја, опасан отпад од пражњења таложника у оквиру постројења дистрибутивног центра зас
ТНГ и сл.); и др.;
- загађење вода: од неконтролисаног испуштања штетних материја у Дунав (приликом коришћења рекреативних,
угоститељских и др. садржаја); од неадекватног каналисања фекалних и других отпадних вода из планираних објеката; индиректно загађење површинских и подземних вода
услед загађења земљишта; и др.;
- повећани ниво буке: услед повећаног обима коришћења простора (уређене рекреативне површине, угоститељски и други садржаји и сл.); услед редовног рада постројења у оквиру дистрибутивног центра за ТНГ – пумпе,
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компресорска станица и сл. (минимални утицај локалног
значаја); услед саобераћаја (чије се повећање интензитета
додатно очекује активирањем простора у обухвату Плана);
и др.
Утицаји у случају удеса/акцидентних систуација: Најбитнији утицаји који се могу јавити у подручју обухваћеном I фазом Плана односе се на ову категорију утицаја. Ови
утицаји се са становишта планираних намена и активности у обухвату значајно разликују у различитим деловима
планског обухвата.
Далеко највећи значај има планирани комплекс дистрибутивног центра за ТНГ у коме је највећа опасност од рада
постројења – могућност настанка удесних ситуација, типа
хаварије на резервоарима и опреми, пожара и експлозије.
Утицаји који се у овим ситуацијама могу очекивати су: загађење ваздуха, земљишта и воде услед таложења и испаравања течног нафтног гаса у случају истицања из резервоара;
загађење ваздуха и индиректно земљишта и вода услед емисије отровних гасова и честица у случају пожара или експлозије; ширење пожара на околне садржаје и објекте; и др.
Планиране активности у осталом делу обухвата Плана
подразумевају значајно мањи ниво опасности од удеса, а
тиме и негативних утицаја на животну средину од њих. Акцидентне ситуације се могу десити у зони јавног пута услед
одвијања саобраћаја (истицање горива и уља из моторних
возила, саобраћајни удеси и др.), у зонама услужних /угоститељских садржаја (пунктови на копну и објекти на води)
– у виду пожара, испуштања отровних и штетних материја
у земљиште и воду услед хаварије на инсталацијама и сл.
2.6.2. Мере заштите животне средине
Израдом Плана детаљне регулације, интегрисањем
планских смерница планова вишег хијерархијског нивоа,
избором планских решења у погледу уређења и организације простора, дефинсањем урбанистичких и других услова изградње, правила уређења и грађења, услова инфраструктурног опремања подручја – дефинисана су планска
решења у складу са принципима одрживог просторног и
еколошког развоја, односно решења која омогућавају контролисано управљање животном средином.
Мере заштите животне средине у односу на процењене
утицаје планских решења детаљно су описане у Стратешкој процени утицаја на животну средину.
У мерама заштите садржани су сви услови и мере које
се односе на спречавање, ограничавање и отклањање последица негативних утицаја и повећање позитивних утицаја планских решења и активности на животну средину,
односно мере којима се обезбеђују потребни еколошки
услови који омогућавају да се утицаји планираних садржаја и активности сведу у границе прихватљивости. Ове
мере, заједно са смерницама за ниже хијерархијске нивое и
програмом праћења стања животне средине, представљају
оквир за успостављање контролисаног управљања простором са аспекта одрживог развоја, поштовања еколошких
капацитета подручја и заштите животне средине.
У складу са Законом прописаном методологијом израде, Стратешком проценом утицаја су прописане опште и
посебне мере заштите животне средине.
Опште мере се у начелу односе на:
- поштовање пропозиција и прописаних правила уређења и грађења у Плану,
- поштовање и имплементацију услова и мера надлежних предузећа, организација и институција приликом реализације садржаја,
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- комунално и инфраструктурно опремање простора у
складу са Планом,
- стимулисање избора еколошки најприхватљивијих
енергената у циљу смањивања загађења животне средине,
- реализацију свих мера заштите у погледу заштите
подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта, заштите природе и животне средине, прописаних од стране
надлежних институција,
- организовано и контролисано одлагање комуналног и
другог отпада и управљање опасним отпадом који настаје у
свим фазама реализације Плана и експлоатације садржаја,
- успостављање јединственог мониторинга квалитета
животне средине за цео плански обухват – како у фази реализације Плана, тако и у постпланском периоду.
- прописивање обавезне процене утицаја за појединачне садржаје који потенцијално могу бити извори загађења
животне средине.
Посебним мерама обухваћен је сет обавезних мера заштите појединних чинилаца жицвотне средине – ваздуха,
воде, земљишта, заштите од буке, као и обавезне мере у
погледу управљања отпадом и мере у случају појаве акцидентних ситуација.
Смерницама за ниже хијерархијске нивое у Стратешкој
процени утицаја на животну средину предвиђена је обавезна израда процене утицаја на животну средину за дистрибутивни центар за ТНГ, као и друге садржаје у складу са
Листом 1 и 2 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину (‹›Сл.
гласник РС››, бр. 114/2008).
2.7. Мере енергетске ефикасности изградње
Енергетска ефикасност подразумева скуп мера које
се примењују у циљу смањења потрошње енергије, на начин да ниво комфора коришћења објеката и простора не
буду промењени.
Енергетска ефикасност се односи – како на урбанистички аспект планирања и уређења простора, тако и на
аспект изградње објеката – са ефектима уштеде потрошње
енергије.
Урбанистичке мере са аспекта енергетске ефикасности,
које су примењене у планским решењима овог Плана, односе се на:
- дефинсање концепта изградње сагласно карактеру и
условима микролокације (низак степен изграђености, изградња објеката прилагођених конфигурацији, орјентацији,
климатским условима средине и др.),
- дефинисање усова уређења слободних површина и
озелењавања, усаглашено са микроклиматским условима
средине, и др.
Са аспекта енергетске ефикасности изградње објеката,
поред горе наведених урбанистичких мера, предвиђа се и
примена општих принципа енергетске ефикасности у зградарству, који подразумевају следеће:
- коришћење обновљивих енергената,
- могућност примене алтернативних извора енергије (у
складу са природним и еколошким условима средине),
- употребу енергетски ефикасних потрошача,
- изолацију објеката,
- уградњу мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије и др.
Приликом изградње планираних објеката и садржаја,
поред поштовања услова и правила дефинисаних овим Из-

Страна 37 – Број 6

менама и допунама, обавезна је примена важеће законске
регулативе у области енергетске ефикасности, а посебно:
 Правилника о енергетској ефикасности зграда (Сл.
гласник РС, бр. 61/2011) и
 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Сл. гласник рс, бр. 61/2011).
2.8. Посебни услови у складу са стандардима приступачности
У складу са планираним наменама садржаја, односно начином коришћења планираних објеката, приликом
пројектовања и изградње објеката и слободних површина
потребно је придржавати се услова којима се површине
и објекти чине приступачним особама са инвалидитетом,
старим особама и деци, у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (‘’Сл. гласник РС’’, бр.
19/2012).
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА И
ЦЕЛИНАМА
3.1. Правила уређења и грађења за (3.1.) Зону уређене обале
У оквиру Зоне уређене обале овим Планом се детерминишу две подзоне које се разликују по својим карактеристикама и за које се утврђују посебна правила грађења,
и то:
- Подзона 3.1.а. – део простора источно (низводно) од
планиране приступне саобраћајнице
- Подзона 3.1.б. – део простора западно (узводно) од
планиране приступне саобраћајнице
3.1.1. Правила уређења грађевинског земљишта
Правила регулације
Регулациона линија површина у оквиру Зоне уређене
обале је дефинисана регулацијом, односно границама предложених парцела површина јавне намене, и то:
- Северном границом предложене парцеле пута – Горанске улице (парцела бр. 3 у Предлогу парцелације),
- Јужном и западном границом предложене парцеле
за обалоутврду, односно пешачку и бициклистичку стазу
(парцела бр. 5 у Предлогу парцелације),
- Границама предложене парцеле приступне саобраћајнице до обалоутврде (предложена парцела бр. 4 у Предлогу
парцелације).
Граница површине Зоне уређене обале према грађевинским парцелама у залеђу, у крајњем западном делу обухвата (Подзона 3.1.б.), дефинсана је границом к.п. 696/1, односно границама предметних грађевинских парцела.
Правила нивелације
Приликом уређења и изградње садржаја у овој Зони
максимално ће се уважавати постојећа нивелација терена
у њеном обухвату.
Није предвиђено даље насипање терена изнад постојећих кота.
У циљу планирања терена за потребе уређења и изградње садржаја у Зони, могућа је нивелација / равнање делова
површина са вишим насутим слојевима, и то највише до
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коте 76,0 mnm. Могуће је у оквиру планирања терена извршити замену материјала у површинским слојевима, у циљу
обезбеђења услова фундирања планираних објеката.
Правила парцелације
У обухвату Зоне уређене обале није предвиђена даља
парцелација, односно формирање нових грађевинских парцела од делова парцела утврђених Предлогом парцелације
у овом Плану (предложене парцеле бр. 8 и 9).
Правила за прикључење на инфраструктурну мрежу
У обухвату Зоне уређене обале, с обзиром на планиране намене и начин коришћења земљишта, предвиђа се изградња чесама и санитарних чворова за јавно коришћење,
спољашње интерне хидрантске мреже, као и припадајуће
интерне инфраструктуре за њихово опремање (водоводна,
канализациона, електроенергетска мрежа). За предвиђене
услужне/угоститељске пунктове предвиђа се такође прикључење на интерну инфраструктурну мрежу.
Интерна водоводна и нисконапонска електроенергетска мрежа ће се градити у складу са општим правилима за
изградњу инфраструктуре, дефинисаним у овом Плану, и
прикључиваће се на јавну градску мрежу према условима
надлежних предузећа – управљача инфраструктуре. Интерна канализациона мрежа у оквиру Зоне ће се градити као
аутономни систем, у складу са општим урбанистичким и
другим условима за уређење и изградњу инфраструктурне
мреже у овом Плану – уз изградњу интерног система за
пречишћавање и упуштање у реципијент / реку Дунав, или
изградњом потребног броја водонепропусних септичких
јама – до изградње градског фекалног колектора у Горанској улици.
Детаљни услови и начин изградње интерне инфраструктуре, начин прикључења објеката на исту, као и начин
прикључења ове мреже на градске системе, дефинисаће се
у фази детаљне урбанистичко-архитектонске разраде предметне Зоне.
Одлегање чврстог комуналног отпада
У оквиру Зоне уређене обале се предвиђа постављање
одговарајућих посуда за смеће / ђубријера дуж уређених зелених/парковских површина.
Уз предвиђене услужне/угоститељске пунктове је за
одлагање чврстог комуналног отпада обавезно постављање
сопствених посуда за смеће или заједничко одлагање у посуде / контејнере одговарајућег капацитета (1 посуда / 100
корисника-посетилаца), чија ће се локација, приступачна
возилу за пражњење, дефинисати у фази детаљне урбанистичко-архитектонске разраде предметне Зоне.
Постављање посуда за смеће у складу са овим условима
је обавеза инвеститора.
Правила за уређење зелених површина
Уређење зелених површина у оквиру ове Зоне представља основу уређења предметног простора.
Зелене површине у оквиру ове Зоне се предвиђају као
уређене парковске површине, са изграђеним пешачким стазама и одговарајућом парковском опремом (чесме, клупе,
ђубријере, сеници и сл.). У оквиру ових површина је могуће уређење простора за игру деце, простора за рекреацију
на отвореном и сл.
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Формирање зелених површина у овој Зони ће се ближе
дефинисати у фази урбанистичко-архитектонске разраде
ове целине и израде пројектне документације, у складу са
општим условима из овог Плана, који се односе на следеће:
- зеленило у оквиру зоне предвидети као вишеспратно,
- начин уређења појединих делова Зоне предвидети у
складу са наменом микролокације, захтевима заштите, репрезентативности и сл.,
- у делу према појасу саобраћајнице – Горанске улице
предвидети појас заштитног зеленила формиран од високог
растиња - дрвореда са садницама одговарајуће врсте, минималне ширине 3,0 m,
- при формирању зелених површина користити аутохтоне врсте које су највише прилагођене локалним геолошким
и климатским условима, које су отпорне на локалне загађиваче и имају густу и добро развијену крошњу,
- приликом планирања зелених површина водити рачуна о функционалном повезивању Зоне са пешачком и бициклистичком стазом уз обалу, визурама према Дунаву и сл.
- зелене површине се могу користити као реципијенти
чистих атмосферских вода са поплочаних или бетонираних
површина у Зони (стазе, платои и сл.),
- у оквиру уређења зелених површина, у складу са карактером и потребама, могуће је предвидети одговарајући
систем за њихово наводњавање и заливање.
3.1.2. Правила за изградњу објеката и површина
Подзона 3.1.а.
Врста и намена објеката који се могу градити:
- уређена дечија игралишта са справама и реквизитима,
- уређене површине за рекреацију на отвореном,
- услужни/угоститељски пунктови,
- санитарни чворови / тоалети за јавну употребу,
- павиљони, сеници и сл.
Положај објеката и површина у односу на регулацију
и границе грађевинске парцеле
Грађевинска линија у смислу ових Правила се сматра
најистуренија линија објекта или уређене (поплочане, бетониране или обложене) површине, чија је изградња могућа у
складу са овим Правилима.
Положај грађевинске линије објеката или површина
предвиђених у овој Подзони се утврђује:
- на минимално 5,0 m удаљености у односу на регулациону линију парцеле према пешачкој и бициклистичкој
стази, односно према обалоутврди;
- на минимално 5,0 m удаљености у односу на регулациону линију према планираној приступној саобраћајници;
- на минимално 5,0 m удаљености у односу на регулациону линију према Горанској улици, односно 7,0 m у односу на ивицу коловоза улице.
Површина и спратност објеката
Максимални број и површина дечијих игралишта, уређених простора за рекреацију на отвореном, павиљона и
сл. дефинишу се детаљном урбанистичко-архитектонском
разрадом локације и пројектном документацијом, а овим
Правилима се утврђује да укупна површина ових садржаја
не може бити већа од 30% укупне површине парцеле.
Површина предвиђена за постављање услужних/угоститељских пунктова у оквиру ове Подцелине се утврђује
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према критеријуму 90 m² бруто површине под објектима / 1
ha, при чему појединачна површина сваког објекта не може
прећи 30 m² бруто површине. Уз сваки појединачни објекат
се може формирати искључиво отворена башта исте површине. Уз ове објекте се могу груписати и санитарни чворови / тоалети за јавну употребу, при чему њихова површина
не улази у дозвољену површину објекта.
Површина и број санитарних чворова као самосталних
објеката се утврђује детаљном урбанистичко-архитектонском разрадом и пројектном документацијом, у складу са
очекиваним бројем корисника.
Максимална дозвољена спратност за све објекте чија
је изградња дозвољена у Подзони (услужни/угоститељски
пунктови, санитарни чворови, павиљони, сенила и сл.) је П
(приземље).
Начин изградње и обликовања објеката
Објекти се могу градити као зидани, од чврстог материјала, или типски, монтажни – што ће се утврдити пројектном документацијом, на основу детаљне урбанистичко-архитектонске разраде локације.
Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од материјала примерених климатским,
функционалним и естетским карактеристикама локације.
Услови приступа парцели и паркирања возила
Приступ за ову Подзону / парцелу се предвиђа преко
планиране приступне саобраћајнице до обалоутврде, у западном делу планског обухвата.
Позиција и технички елементи приступа са ове саобраћајнице дефинсаће се у фази детаљне урбанистичко-архитектонске разраде локације, у складу са планираном организацијом простора на парцели.
Површине за паркирање возила за кориснике ове Подзоне се обезбеђују унутар границе парцеле, изван површине
приступне саобраћајнице, према критеријуму минимално 1
ПМ/ 1 услужно-угоститељски пункт + 1 ПМ/ 4 корисника
-столица у оквру пунктова + 10 ПМ за кориснике осталих
садржаја у овој Зони.
Позиција, организација и начин изградње ових површина дефинисаће се у фази детаљне урбанистичко-архитектонске разраде и израде пројектне документације.
Ограђивање парцеле
У овој Подзони се не предвиђа ограђивање парцеле,
нити њених појединачних делова. Изузетно је могуће у
складу са функционалним/безбедносним захтевима предвидети ограђивање површина намењених за дечија игралишта, у складу са препорукама произвођача опреме и стандардима у овој области.
Подзона 3.1.б.
У оквиру ове Подзоне се не планира изградња објеката,
изузев уређених зелених / парковских површина са пешачким стазама и урбаним мобилијаром (клупе, ђубријере и
сл.).
За формирање зелених површина у овој Подзони примењују се правила уређења зелених површина дефинисана
за Подзону 3.1.а.
Приступ овој Подзони се предвиђа преко планиране
приступне саобраћајнице до обалоутврде, аналогно Подзони 3.1.а.
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У оквиру ове Подзоне се не предвиђа формирање површина за стационарни саобраћај за кориснике садржаја.
3.2. Правила уређења и грађења за (3.2.) Зону дистрибутивних делатности
3.2.1. Правила уређења грађевинског земљишта
Правила регулације
Регулациону линију површина у оквиру Зоне дистрибутивних делатности представља регулација новоформиране
парцеле 7 према планираним површинама јавне намене на
западној и јужној страни (предложене парцеле 6 и 2), односно парцели реке Дунав на северној страни (к.п. 13310).
На источној страни предметна парцела се граничи са
предложеном парцелом 1, односно делом к.п. 696/1 изван
обухвата I фазе који остаје након формирања нових катастарских парцела у овом Плану.
Правила нивелације
Нивелациона решења планираних површина и садржаја у овој Зони усклађују се са постојећом нивелацијом терена и дефинишу се у фази израде пројектне документације.
Нивелација интерних саобраћајних површина у оквиру комплекса дистрибутивног центра за ТНГ мора да буде
усаглашена са постојећим, односно реконструисаним саобраћајним прикључком на Горанску улицу (новоформирана
парцела 2 у Предлогу парцелације).
У циљу планирања терена и формирања различитих
функционалних целина комплекса, могуће је местимично
интерно насипање делова површини са нижим насутим
слојевима.
У оквиру планирања терена могуће је извршити замену
материјала у површинским слојевима, у циљу обезбеђења
услова фундирања планираних објеката.
Правила парцелације
У обухвату Зоне дистрибутивних делатности, односно
комплекса дистрибутивног центра за ТНГ, није предвиђена
даља парцелација новоформиране парцеле 7.
Организација садржаја
У оквиру парцеле дистрибутивног центра за ТНГ извршено је генерално зонирање површина намењених за
различите функције комплекса, приказано у Графичком
прилогу бр. 4 – Подела на целине и зоне.
Организација и зонирање је извршено у складу са функционалним карактеристикама на:
- површине за интерне комуникације унутар комплекса,
- површине за изградњу подземних резервоара за течни
нафтни гас,
- површине за изградњу пратећих објеката,
- интерне паркинг површине,
- површине у функцији пристана,
- уређене зелене површине комплекса.
Фазност изградње
У оквиру јединствене парцеле планираног комплекса
дистрибутивног центра за ТНГ могућа је фазна изградња
планираних садржаја. Фазе изградње, према врсти и капацитету, утврђиваће се у складу са динамиком реализације
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садржаја, у поступку издавања локацијске дозволе, односно израде пројектне документације.
У складу са Чланом 137. Став 3., а у вези са Чланом 2.
Тачка 28. Закона о планирању и изградњи, могуће је издавање грађевинске дозволе за припремне радове.
Правила за изградњу инфраструктуре и прикључење
на јавну инфраструктурну мрежу
У оквиру Зоне дистрибутивних делатности, односно
комплекса дистрибутивног центра за ТНГ планира се изградња интерне инфраструктуре, и то:
- инфраструктуре у функцији обављања делатности
допремања, складиштења и дистрибуције течног нафтног
гаса (цевоводи и припадајућа инфраструктура);
- комуналне и техничке инфраструктуре за потребе
редовног функционисања објеката и садржаја (водоводна,
канализациона, електроенергетска, телекомуникациона
мрежа).
Инфраструктура у функцији обављања делатности реализоваће се на основу пројектне документације, у складу са
организацијом површина и садржаја у комплексу.
Интерна водоводна и нисконапонска електроенергетска
мрежа у оквиру комплекса ће се градити у складу са општим правилима за изградњу инфраструктуре, дефинисаним у овом Плану, и прикључиваће се на јавну градску мрежу према условима надлежних предузећа – управљача инфраструктуре. Интерна канализациона мрежа ће се градити
као аутономни систем, у складу са општим урбанистичким
и другим условима за уређење и изградњу инфраструктурне мреже у овом Плану – уз изградњу интерног система за
пречишћавање и упуштање у реципијент / реку Дунав – до
изградње градског фекалног колектора у Горанској улици.
Детаљни услови и начин изградње интерне инфраструктуре, начин прикључења објеката на исту, као и начин
прикључења ове мреже на градске системе, дефинисаће се
у фази израде пројектне документације.
Одлагање чврстог комуналног и другог отпада
За одлагање чврстог комуналног отпада у оквиру комплекса дистрибутивног центра предвиђа се постављање посуде / контејнера запремине 1.100 l, који треба да се лоцира
на уређеној површини у оквиру парцеле (бетонирана или
асфалтирана), на месту приступачном возилу за пражњење.
За одлагање других врста отпада за које су Законом прописани други поступци (опасни отпад из таложника и др.),
обавезно је прикупљање и привремено одлагање у посебно
уређеном и обележеном простору до евакуације од стране
посебно овлашћених организација у складу са Законом.
Правила за уређење зелених површина
Зелене површине у оквиру комплекса дистрибутивног
центра се предвиђају у крајњем западном делу парцеле и по
ободу парцеле према планираној пешачкој и бициклистичкој стази и јавној површини саобраћајнице (саобраћајног
прикључка) на јужној страни.
Зеленило у западном делу комплекса се предвиђа као
компактна зелена уређена површина на око 17 ари (1.700
m²), формирана као вишеспратна, са високим, средњим и
партерним растињем и травнатим површинама. При формирању ове површине водити рачуна о избору врста прилагођених локалним геолошким и климатским условима и
отпорним на локалне загађиваче. Високо растиње / дрвеће
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формирати као заштитини зелени појас према Зони уређене обале, у виду визуелне и функционалне баријере према
наменама друге врсте.
Дуж јужног обода парцеле се предвиђа формирање
заштитног зеленог појаса у виду дрвореда сачињеног од
аутохтоних врста највише прилагођених локалним геолошким и климатским условима, отпорним на локалне загађиваче и које имају густу и добро развијену крошњу.
Приликом планирања и пројектовања зелених површина водити рачуна о положају инсталација и објкеата инфраструктре у комплексу. У оквиру уређења зелених површина,
у складу са карактером и потребама, могуће је предвидети
одговарајући систем за њихово наводњавање и заливање.
Уређење зелених површина ће се реализовати на основу пројекта уређења, у фази израде пројетне документације, а на основу услова из овог Плана.
3.2.2. Правила за изградњу објеката и површина
Врста и намена објеката који се могу градити
У обухвату ове Зоне, односно комплекса дистрибутивног центра за ТНГ се планира изградња следећих објеката:
- подземних резервоара за течни нафтни гас запремине
20х150 m³ = 3.000 m³,
- пумпно-компресорска станица за дистрибуцију течног
нафтног гаса,
- претакалишта (укупно 8 комада) за по једним утакачким местом,
- објекат за складиштење пуних и празних боца, капацитета до 3.000 kg са пунионицом,
- речног претакалишта.
Положај објеката и површина у односу на регулацију
и границе грађевинске парцеле
Положај грађевинске линије објеката или површина
предвиђених у овој Зони, односно комплексу се утврђује:
- на минимално 6,0 m удаљености у односу на регулациону линију парцеле према планираној јавној саобраћајној
површини – саобраћајном прикључку на Горанску улицу;
- на минимално 4,0 m удаљености у односу на регулациону линију према планираној пешачкој и бициклистичкој стази на јужном делу парцеле;
- на минимално 6,0 m удаљености у односу на регулациону линију према планираној пешачкој и бициклистичкој стази на западном делу парцеле (према Зони 3.1.);
- на минимално 15,0 m удаљености у односу на регулациону линију према парцели реке Дунав (к.п. 13310);
- на минимално 3,0 m удаљености у односу на границу
грађевинске парцеле на источној страни, према новоформираној парцели 1 (изван обухвата овог Плана).
Урбанистички показатељи
Урбанистички показатељи се не утврђују овим Планом.
Изградња се реализује у оквиру утврђених функционалних
целина комплекса, приказаних у Графичком прилогу бр. 4
– Подела на зоне и целине, у граници Зоне 3.2. – Зона привредних и дистрибутивних делатности, а у складу са дефинисаним идејним решењем комплекса.
Спратност објеката
Максимална дозвољена спратност свих објеката планираних у Зони / комплексу је П (приземље). У објектима се
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не планира изградња подземних етажа. Евентуална потреба
изградње подземне етаже, у складу са технолошким захтевима, може се реализовати у складу са геолошким условима фундирања и посебним условима надлежних институција у погледу заштите од подземних вода.
За подземне објекте – резервоаре за течни нафтни гас
предвиђа се укопавање на дубину до 3,70 m (рачунајући
горњу површину темељне плоче), при чему се ископ за израду постељице и темељне конструкције планира на дубини од око 4,80 m. Надземне делове резервоара чине окна
која се постављају на минимално 0,20 m изнад коте терена.
Начин изградње објеката
Начин изградње објеката планираних у комплексу дистрибутивног центра дефинише се пројектном документацијом, уз поштовање услова прописаних овим Планом.
Подземни резервоари се, у складу са идејним решењем,
планирају постављени на темељне плоче дебљине 30 cm,
постављене преко тампон слоја мршавог бетона и шљунка,
или смештени у бетонски плашт, такође на тампон слоју.
Изнад конструкције резервоара планира се надслој дебљине минимално 0,60 m (минимално 20 cm опраног и осушеног песка и 40 cm земље). Начин постављања и услови изградње дефинисаће се пројектном документацијом.
Начин изградње и темељења пратећих објеката у комплексу дефинише се пројетном документацијом, у складу
са условима терена, односно на основу Елабората геотехничких услова изградње дистрибутивног центра (наведеног у овом Плану).
Услови приступа парцели, паркирања возила
и изградње интерних саобраћајних површина
Приступ парцели дистрибутивног центра за ТНГ планира се преко формираног постојећег саобраћајног прикључка на Горанску улицу код западне капије Железаре
(парцела 2 у Предлогу парцелације).
Приступ се планира за теретни и путнички моторни саобраћај, и то као двосмерни, минималне ширине 7,0 m, са
формираном улазном капијом.
Радијуси кривина на улазу у парцелу дефинисани су саобраћајним решењем у овом Плану, сагласно очекиваном
саобраћају, односно меродавном возилу, и износе минимално 12,0 m.
У оквиру саобраћајног приступа потребно је предвидети и површине за кретање пешака, односно пешачку стазу
минималне ширине 1,20 m.
Паркирање возила за потребе комплекса дистрибутивног центра решава се искључиво у оквиру сопствене парцеле.
Површине за паркирање треба предвидети одвојено за
теретна возила у функцији дистрибуције течног нафтног
гаса и за путничка возила запослених и других корисника
у комплексу.
Потребан број паркинг места за све врсте возила дефинише се у складу са очекиваним интензитетом саобраћаја,
односно корисника, при чему се за паркирање путничких
возила број места за запослене рачуна према критеријуму 1
ПМ /3 запослена или 1 ПМ/ 70 m³ корисне површине објеката у којима бораве запослени.
Начин изградње интерних саобраћајних површина
(колских комуникација и паркинг и манипулативних површина) дефинише се пројектном документацијом, у складу
са условима из овог Плана.
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Интерне саобраћајне површине пројектовати у складу
са саобраћајним захтевима у погледу ширине и нагиба комуникација и површине других саобраћајних површина и
за меродавно оптерећење, према планираним наменама.
Приликом изградње је потребно усагласити нивелацију
и одводњавање ових површина у складу са карактеристикама терена и условима приступа јавној саобраћајној површини. За одводњавање ових површина предвидети изградњу сепаратора масти и уља пре упуштања у интерни систем
канализације, односно реципијент.
Ограђивање парцеле
Планом се предвиђа ограђивање комплекса / парцеле
дистрибутивног центра за ТНГ, и то транспарентном оградом висине до 2,20 m.
Ограђивање у делу према дунавској обали – пристану
који је саставни функционални део комплекса, дефинисаће
се пројектном документацијом у складу са захтевима у погледу безбедности и функционалним захтевима претакања
течног нафтног гаса са Дунава.
У зони складишта пуних и празних боца за ТНГ уз
ограду предвидети изградњу противпожарног бетонског
зида, у складу са условима противпожарне заштите.
3.2.3. Правила за изградњу пристана
Према Наутичким условима Лучке капетаније Смедерево за извођење радова на унутрашњем пловном путу, предвиђено је постављање пристана без сопственог погона за
потребе комплекса дистрибутивног центра за ТНГ.
Пристан се предвиђа на стационажи реке Дунав km
1118+500.
Пристан се предвиђа изградњом 2 групе од по 4 (четири) челична цеваста шипа и постављањем самоходне барже
и изградњом речног претакалишта за течни нафтни гас.
Изградња пристана ће се реализовати у складу са пројектном документацијом, на основу одговарајућих водних
аката, а овим Планом се предвиђа могућност фазне реализације овог садржаја, у складу са дефинисаном динамиком
изградње и стављања у функцију комплекса дистрибутивног центра.
4. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза спроводи
се непосредно, издавањем локацијске дозволе за све садржаје и површине јавне намене предвиђене Планом, као и за
садржаје, површине и објекте у оквиру (3.2.) Зоне дистрибутивних делатности, односно комплекса дистрибутивног
центра за ТНГ, укључујући и припадајући појас водног
земљишта реке Дунав, намењен за изградњу пристана за
потребе комплекса.
За садржаје и површине јавне намене, као и садржаје,
површине и објекте за остале намене у обухвату Плана,
предвиђа се могућност фазне реалиазације, односно издавања локацијске и грађевинске дозволе по фазама.
За изградњу садржаја у оквиру (3.1.) Зоне уређене обале
у складу са овим Планом предвиђа се детаљна урбанистичко-архитектонска разрада израдом урбанистичког пројекта.
Границу урбанистичког пројекта ће чинити граница Зоне
уређене обале, укључујући и припадајући део коридора
пешачке и бициклистичке стазе уз Дунав, тј. обалоутврде,
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као и појас водног земљишта реке Дунав, намењен за постављање објеката на води туристичко-угоститељске намене. Основ за издавање локацијске дозволе у овом обухвату
представљаће овај План и потврђен урбанистички пројекат.
Урбанистичким пројектом је могуће предвидети фазну
реализацију садржаја у његовом обухвату.
У поступку реализације садржаја у складу са овим Планом, односно издавања локацијске дозволе / израде урбанистичког пројекта, прибављаће се посебни услови надлежних предузећа, организација и институција за прикључење садржаја на јавну инфраструктурну мрежу, као и други
услови предвиђени Законом.
План детаљне регулације за к.п. 696/1 -I фаза представља основ за поступак утврђивања јавног интереса, права
службености и осталих права на земљишту, у складу са Законом.

171.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и
55/2013), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА
МАНОЈЛОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

В. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Саставни део Плана детаљне регулације за к.п. 696/1 - I
фаза, поред текстуалног дела, представља и Графички део
Плана, и то графички прилози:

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Музичке
школе „Коста Манојловић“ у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010 и 10/2012), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора,
Валентина Јевтић, представник родитеља ученика, а уместо
ње за новог члана Школског одбора именује се Елизабета
Радисављевић, представник родитеља ученика.

Постојеће стање:
1. Граница Плана са дефинисаним целинама разраде у
Р 1: 2500
2. Постојеће стање – намена површина и комунална
опремљеност у Р 1: 1000
Планска решења:
3. План намене површина
4. Подела на целине и зоне
5. Предлог парцелације
6. Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим решењем
7. План инфраструктуре
8. Предлог спровођења Плана
9. 3-D визуализација простора
Саставни део Плана је и документациона основа Плана.
2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За План детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза спроводи се процедура стручне контроле и доношења у складу
са Законом, а према Одлуци о изради Плана („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013).
План детаљне регулације за к.п. 696/1 - I фаза ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 350-289/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

3. септембар 2013. године

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-211/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

172.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД
КАРАЂОРЂЕ“ У ВОДЊУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Водњу („Службени лист гра-

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

да Смедерева“, број 2/2013), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности члан Школског одбора, Александар
Вучковић, представник запослених, а уместо њега за новог
члана Школског одбора именује се Тања Ристић, представник запослених.
II

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 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-210/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
СМЕДЕРЕВУ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

173.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
3. септембра 2013. године, донела је

Страна 43 – Број 6

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013), мења се у тачки I тако што се разрешава
дужности члан Школског одбора, Симо Ђорђијевски, представник запослених, а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се Мирослав Јанковић, представник
запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-225/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010, 2/2011 и 4/2011), мења се у тачки I тако што се
разрешава дужности члан Школског одбора, Биљана Милентијевић, представник запослених, а уместо ње за новог
члана Школског одбора именује се Дејан Спасић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-219/2013-07
У Смедереву, 3. септембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

174.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана

175.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 81. седници одржаној
8. јула 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О НАСТАВКУ ЗАПОЧЕТЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО КОЈА ЈЕ
БИЛА ПРЕКИНУТА ЗАКЉУЧКОМ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈУ О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА
СМЕДЕРЕВО, БРОЈ 10-3839/09-501/06 ОД 4.09.2009.
ГОДИНЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног
предузећа Телевизија Смедерево, која је била прекинута

Страна 44 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Закључком Агенције за приватизацију о прекиду поступка приватизације Јавног предузећа Телевизија Смедерево,
број 10-3839/09-501/06 од 4.09.2009. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

176.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2009,
92/2011 и 93/2012), члана 10. Уредбе о садржају и начину
израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, а у складу са Упутством о методологији за израду
процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 96/2012), члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и чланова 5, 6. и 7. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 5/2013),
Градско веће града Смедерева, на 84. седници одржаној
22. јула 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У 2013. ГОДИНИ
И ПЛАНА КООРДИНАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ
I
Образује се Стручни тим за израду Плана координације
активности на изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа у 2013. години.
У Стручни тим се именују:
- за председника
Саша Момић, помоћник градоначелника града Смедерева за област спорта и омладине
- за секретара
Зоран Томић, Група за ванредне ситуације
- за чланове
1. Првослав Недељковић, помоћник градоначелника
града Смедерева за област привреде, развоја и инвестиција
2. Хајдана Богдановић, представник Јавног предузећа
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
3. Драган Јотић, представник Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево

3. септембар 2013. године

4. Катарина Коџас-Јовановић, дипломирани инжењер
архитектуре, шеф Одсека за урбанистичко, грађевинске,
послове саобраћаја и заштите животне средине у Градској
управи града Смедерева
5. Тања Крчум, руководилац Групе за заштиту животне средине у Градској управи града Смедерева
6. Горан Вучићевић, просторни планер у Градској
управи града Смедерева
7. Наташа Миладиновић, дипломирани инжењер
прехрамбене технологије шеф Одсека за пољопривреду у
Градској управи града Смедерева
8. Душан Михајловић, дипломирани инжењер пољопривреде у Градској управи града Смедерева
9. Ивана Стојановић, дипломирани правник у Градској управи града Смедерева
10. Љиљана Тодоровић, дипломирани правник, шеф
Одсека за социјалну и здравствену заштиту у Градској
управи града Смедерева
11. Обрад Муњас, дипломирани инжењер саобраћаја у
Градској управи града Смедерева
12. Дејан Радовановић, дипломирани археолог, представник Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево
13. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста
Смедерево
14. др Дехар Дехари, лекар инфектолог, представник
Опште болнице Смедерево
15. др Весна Петровић, лекар епидемиолог, представник Дома здравља
Смедерево
16. Дарко Златковић, виши санитарни техничар,
представник Дома здравља
Смедерево
17. Иван Надашкић, дипломирани ветеринар, представник Ветеринарске Станице Смедерево.
II
Задатак Стручног тима је:
- да сачини План координације активности на изради
Процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа у 2013. години на нивоу локалне самоуправе, правних лица и привредних друштава
- да у току рада и тренутне реализације израде процене
редовно извештава Одељење за ванредне ситуације (Одсек
за цивилну заштиту и управљање ризицима)
- Приликом израде Процене, обавезује се Стручни тим
да остварује сарадњу са Одељењем за ванредне ситуације
(Одсек за цивилну заштиту и управљање ризицима)
- За израду Процене потребно је ради лакшег прикупљања података формирати упитнике по свим другим опасностима у складу са Упутством о методологији за израду
процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
III

Рок за реализацију задатка је 15. август 2013. године.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-199/2013-07
У Смедереву, 22. јула 2013. године
		
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

Страна 45 – Број 6

лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 46., а у вези
члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007)
Градско веће града Смедерева, на 87. седници одржаној
8. августа 2013. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ АУТОБУСА ЗА ПРЕВОЗ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

177.
На основу члана 46. став 1. тачка 7., а у вези са чланом
55. став 2. Закона о локалној самоуправу („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 2. став 1.
тачка 7. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 9/2012-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 86. седници одржаној
3. августа 2013. године, донело је

Овим Правилником одређују се корисници, услови
и начин коришћења возила АУТОБУС марке PEUGEOT
BOXER FV440 L4H2 2.2HD, регистарске ознаке SD 032 XS,
које има 16 места за седење укључујући и место за седење
возача, прибављено из донаторских средстава Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике
Србије и буџета града Смедерева, а власништво је Градске
управе града Смедерева (у даљем тексту: аутобус).
Члан 2.

РЕШЕЊЕ

Аутобусом ће се обављати превоз за сопствене потребе
и првенствено је намењен за потребе колективног превоза
особа са инвалидитетом чланова социјално хуманитарних
организација на територији града Смедерева.

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Члан 3.

I
МИЛИЈАНА НОВАКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за начелника Градске управе града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-570/2013-07
У Смедереву, 3. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

178.
На основу члана 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
Одлуке о доношењу Локалног плана акције у области инвалидности 2012-2015. године у граду Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2012), чланова 3.став 2., 4., 5.
ставова 1. и 6., 6. став 3., 38. тачка 4. и 39. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Србије“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и
31/2011), члана 45. Статута града Смедерева („Службени

Градска управа града Смедерева мора редовно одржавати и контролисати аутобус ради обезбеђивања његове
сталне техничке исправности и безбедног коришћења у
саобраћају.
Аутобус мора имати на бочним странама исписано пословно име, односно фирму, а може имати и његов знак
који ужива заштиту у складу са законом којим се уређују
жигови.
Пословно име, односно фирма, морају бити на аутобусу
исписани словима висине најмање 5 цм и бојом која се битно разликује од основне боје возила.
Градска управа града Смедерева обезбеђује ангажованог возача аутобуса.
Члан 4.
У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене потребе, ако посебним прописима није другачије одређено, не
могу се превозити деца испод шест година старости без
пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако
запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и органски пероксиди.
Члан 5.
У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене потребе мора се налазити нумерисан и читко попуњен списак
лица која се превозе, потписан од стране вође групе и лица
које овласти начелник Градске управе града Смедерева.
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Списак лица која се превозе мора бити закључен пре
постављања возила за укрцавање путника у полазишту, а
лица која се превозе морају са собом имати идентификационе исправе.
У аутобусу се мора налазити уговор о раду или потврда
да је возач запослен код власника возила.
Списак путника из става 1. овог члана чува се две године од дана обављеног превоза.
На бочним странама или у доњем десном углу ветробранског стакла аутобуса мора бити натпис „Превоз за сопствене потребе“.

II КОРИСНИЦИ АУТОБУСА
Члан 6.
Право на коришћење аутобуса имају Социјално хуманитарне организације (у даљем тексту: корисници), за потребе колективног превоза особа са инвалидитетом које су
њихови чланови и пратилаца особа са инвалидитетом, односно њихових персоналних асистената уколико то захтева
природа и степен инвалидности и то:
1. Градски савез социјално хуманитарних организација
Смедерево
2. Градска организација глувих и наглувих Смедерево
3. Градска организација инвалида рада
4. Градска организација савеза слепих Србије - Смедерево
5. Градска организација цивилних инвалида рата
6. Градска организација дистрофичара „Бољи живот“
Смедерево
7. Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево
8. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
Смедерево
9. Друштво за помоћ МНРО Смедерево
10. Друштво за церебралну и дечију парализу Смедерево
11. Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерево
12. Удружење параплегичара Смедерево
13. Удружење слепих и слабовидих „Свети Вид“ Смедерево
14. Удружење особа са ампутираним екстремитетима
Смедерево
15. Стрељачки клуб особа са инвалидитетом „Р50“
Смедерево
16. Стонотениски клуб особа са инвалидитетом СТИКС
Смедерево
17. Спортско удружење особа са оштећеним слухом
„Деспоти“ Смедерево
18. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида
Смедерево
19. Удружење ратних инвалида Смедерево и
20. Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево.
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III УСЛОВИ И НАЧИН ПОД КОЈИМА СЕ
АУТОБУС ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 7.
Корисници из члана 6. овог Правилника аутобус ће користити за:
1. организовани колективни превоз особа са инвалидитетом ради климатског и здравственог опоравка и лечења,
2. организовани колективни превоз особа са инвалидитетом ради учешћа на спортско-рекреативним такмичењима,
3. организовани колективни превоз особа са инвалидитетом ради учешћа на семинарима, саветовањима и другим
скуповима чији је организатор републички савез или организација, а чији је члан градска организација из Смедерева, односно уколико је организатор надлежно републичко
министарство и
4. организоване колективне излете особа са инвалидитетом.
Члан 8.
Корисници из члана 6. овог Правилника Захтев за коришћење аутобуса подносе најкасније 8 дана пре започињања
путовања, а у изузетним случајевима најкасније 5 дана пре
започињања путовања за које се аутобус тражи.
Захтев се подноси начелнику Градске управе града
Смедерева, преко писарнице Градске управе.

Члан 9.
Захтев за коришћење аутобуса обавезно садржи:
- назив подносиоца Захтева,
- потребе због којих се Захтев подноси,
- термин и време поласка и повратка,
- маршруту и планирану километражу,
- број корисника путовања - (обавезно нагласити да ли
има корисника инвалидских колица),
- лице одређено за вођу групе и
- друге податке од значаја за одлучивање по Захтеву.
Члан 10.
Аутобус се може користити под следећим условима:
- да је Захтев за коришћење аутобуса поднет благовремено;
- да је организованим колективним превозом обухваћена група од најмање 8 лица укључујући и пратиоце, а за
потребе корисника инвалидских колица најмање 6 лица
укључујући и пратиоце;
- да је у захтеву одређен вођа групе, односно пута и
- да, уколико је то потребно, група има лице обезбеђено
и задужено за здравствену безбедност групе.
Члан 11.
Аутобус са корисницима из члана 6. овог Правилника
ставља се на располагање искључиво са возачем Градске
управе града Смедерева.
Возач из става 1. овог члана одговара за аутобус и не
сме дозволити кориснику да управља истим.
Члан 12.
О Захтевима одлучује начелник Градске управе града
Смедерева, давањем писане сагласности на Захтев.
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Уколико је за исти датум коришћења аутобуса поднето
два или више Захтева, предност коришћења има организација или удружење које има путнике особе кориснике инвалидских колица, а потом које је раније поднело Захтев и
које има већи број корисника превоза.
Корисницима из члана 6. овог Правилника, аутобус се
даје без накнаде.
Трошкове утрошеног горива, путарине и дневница ангажованог возача за потребе из члана 7. тачака 1., 2. и 3.
овог Правилника сноси град Смедерево, а за потребе из
тачке 4. - корисник аутобуса.
Возач је дужан да пре и после завршетка пута уредно попуни путни налог и да га по извршеном превозу са
пратећом документацијом врати начелнику Одељења за
општу управу, месне заједнице и заједничке послове Градске управе града Смедерева. На основу налога за службено
путовање, Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева обрачунава
утрошено гориво, путарину и дневнице возача.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Када се аутобус не користи за потребе колективног превоза особа са инвалидитетом, може се уступити на коришћење и користити и за друге потребе, где постоји оправдани интерес (културне, просветне и спортске организације,
удружења, заједнице и друге организације у тим областима
кад превозе своје ученике, студенте, наставно особље, односно своје чланове).
Члан 14.
Аутобус се не може уступати на коришћење без путног
налога за аутобус, попуњеног на прописан начин, потписаног од стране возача и потписаног и овереног од стране
начелника Одељења за општу управу, месне заједнице и заједничке послове Градске управе града Смедерева.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-152/2013-07
У Смедереву, 8. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа Телевизија Смедерево, број 2042 од 14.08.2013. године.
II
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о организацији и систематизацији послова и
радних места Јавног предузећа Телевизија Смедерево, број
1096 од 21.10.2005. године.
III
Решење објавити
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 02-208/2013-07
У Смедереву, 24. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

180.
На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 45. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2, 16. и 21.
Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2013),
Градско веће града Смедерева, на 89. седници одржаној
24. августа 2013. године, донело је
ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО

179.
На основу члана 86. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 89. седници одржаној
24. августа 2013. године, донело је

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се оспособљена привредна
друштва, предузетници и други привредни субјекти (у даљем тексту: правна лица) од значаја за заштиту и спасавање
за подручје града Смедерева, и то:

Страна 48 – Број 6
Редни
број

Пун назив правног лица
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Седиште и адреса
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Делатност

Задатак-мера цивилне
заштите

1.

Јавно комунално предузеће Водовод
Смедерево

17. октобра 3
Смедерево

комунална

снабдевање водом

2.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево

Трг Републике 5
Смедерево

комунална

одржавање путева и
употреба грађевинских
машина

3.

Јавно предузеће за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево

Бранка Радичевића 8
Смедерево

комунална

снабдевање града
енергентима за грејање
станова

Јавно комунално предузеће Чистоћа
Смедерево
Јавно комунално предузеће Зеленило и
гробља Смедерево
Јавно комунално предузеће Паркинг
сервис Смедерево

Шалиначка бб
Смедерево
Народног фронта 4
Смедерево
Горанска бб
Смедерево
Кнез Михаилова 29
Смедерево
Кнез Михаилова 51
Смедерево
Носилаца Албанске
споменице 5
Смедерево
Горанска бб
Смедерево
Горанска бб
Смедерево
Краља Петра Првог 2
Смедерево
Трг Републике 6
Смедерево
Карађорђева 12 ТЦ
Данубиус
Смедерево
Шалиначка бб
Смедерево

комунална

рашчишћавање улица

комунална

сахрањивање и асанација

комунална

рашчишћавање улица

4.
5.
6.
7.

Општа болница Смедерево

8.

Дом здравља Смедерево

9.

Апотека „Смедерево“

10.

Јавно предузеће
Телевизија Смедерево

11.

Телевизија Јерина

12.

Радио телевизија Смедерево д.о.о.

13.

НИ ДОО „Наш глас“

14.

Д.О.О. Respect media,
„Наше новине“

15.

Радио Лукс Д.О.О.

16.

Центар за социјални рад Смедерево

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Кнез Михаилова 29
Смедерево

Ђуре Даничића 6
Смедерево
Краља Петра Првог 24
Црвени крст Смедерево
Смедерево
Црвене армије 156
Економско трговинска школа Смедерево
Смедерево
Саобраћајно предузеће „Ласта“ АД
Ђуре Стругара 18
Београд,
Смедерево
П.О „Ласта“ Смедерево
Ортачко друштво за трговину и
Милана Пешића 4
превозничку делатност „Цветковић и
Смедерево
ортак превоз“ ОД Смедерево
Војводе Главаша 2
Ветеринарска станица Смедерево д.о.о.
Смедерево
Привредно друштво Ветеринарска
Смедеревска 135
станица ВЕТ БОШКОВИЋ д.о.о.
Михајловац
Михајловац
Железничка 49
„Исхрана“ - пекара
Смедерево
Пекара „Клас“
Бранислава Нушића 1
Смедерево
Пекара „Стари град“
Радосава Мирковића 2
Смедерево
Спортска хала д.о.о. Смедерево

ДИС маркет

Шалиначка бб Смедерево

здравство
здравство
здравство
информисање
информисање
информисање
информисање
информисање
информисање
социјална и породичноправна заштита
спорт
хуманитарни рад
образовање

пружање медицинских
услуга
пружање медицинских
услуга
пружање медицинских
услуга
обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
обавештавање
становништва
пружање помоћи
угроженим категоријама
становништва
за смештај евакуисаног
становништва
пружање помоћи
становништву
пружање услуга исхране
становништва

саобраћај

пружање услуга јавног
превоза

саобраћај и трговина

пружање услуга јавног
превоза

ветеринарска делатност

заштита животиња и
сточног фонда

ветеринарска делатност

заштита
животиња и сточног фонда

исхрана
исхрана
исхрана
снабдевање

производња и
дистрибуција хлеба
производња и
дистрибуција хлеба
производња и
дистрибуција хлеба
пружање услуга
снабдевања
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28.
29.
30.
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Нафтна индустрија Србије - НИС
Ћувик ТР стовариште
огревног материјала Смедерево
ВИГ Смедерево

31.

ДУ ИНТЕГРАЛ, д.о.о.

21.

Радио клуб Смедерево
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Народног фронта 12 Нови
рударство
Сад
Шалиначка бб
трговина на мало
Смедерево
огревним материјалом
водопривреда, изградња,
Смедерево
грађевинарство
Остали непоменути
Шалиначка бб
специфични грађевински
Смедерево
радови
Горанска бб
Радио веза
Смедерево

Ради обављања послова из своје надлежности, Штаб за
ванредне ситуације града Смедерева ангажоваће - наредити
оспособљеним правним лицима и другим организацијама
од значаја за град Смедерево извршавање задатака у ванредним ситуацијама.
У току реализације задатака који произилазе из Закона
о ванредним ситуацијама, правна лица из става 1. овог члана, дужна су да извршавају наређења, одлуке и закључке и
да координарају своје активности са Градским штабом за
ванредне ситуације града Смедерева.
Циљ заједничког рада је, да се спроведу превентивне
мере и задаци заштите, оствари координација рада свих
субјеката на нивоу локалне заједнице, како би се успешно
одговорило различитим облицима угрожености људи, животиња и материјалних добара.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да са
правним лицима из става 1. овог члана, закључи уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за накнаду трошкова насталих учешћем правних
лица из става 1. овог члана, у заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, обезбеђују се у буџету града Смедерева.
Члан 2.
У циљу организованог пружања помоћи становништву
и заштити добара у случају природне или друге несреће,
правна лица из члана 1. ове Одлуке, дужна су да у што краћем року, а најдуже у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке, израде све потребне планова у складу
са чланом 49. Закона о ванредним ситуацијама.
Правна лица из члана 1. ове Одлуке, дужна су да Градској управи Смедерево, доставе копије донетих планова и
ажуран преглед својих материјално – техничких средстава
и опреме, која се по потреби могу ставити у функцију заштите и спасавања становништва и материјалних добара на
подручју града Смедерева.

обезбеђивање горива
обезбеђивање огревног
материјала
рашчишћавање терена,
снега, саобраћајница
рашчишћавање терена,
снега, саобраћајница
обавештавање

ГРАДОНАЧЕЛНИК

181.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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. јула 2013.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2013. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 47.200,00 динара Центру за културу
Смедерево за организовање концерта мексичке музике,
у извођењу ансамбла „Талија“ који ради под патронатом
мексичке амбасаде.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 36 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу од
47.200,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 10.047.200,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 820-3/2013-07
У Смедереву, 24. августа 2013. године

Број 400-5072/2013-07
У Смедереву, 9. јула 2013. године

Члан 3.
За спровођење мера заштите и спасавања на територији
града Смедерева одговорни су руководиоци правних лица
из члана 1. ове Одлуке у оквиру делатности правног лица.
Члан 4.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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3. септембар 2013. године
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се недостајућа новчана средства у
укупном износу од 74.028,00 динара са порезом на додату вредност на име измирења обавезе Града Смедерева за
услугу усменог симултаног превођења на конференцији
„River Show“ одржаној 13.06.2013. године у Смедереву, а
према Рачуну број 135/13 од 13.06.2013. године Предузећа
за организацију и консалтинг „EVENT group d.o.o.“ Булевар деспота Стефана број 18/41 из Београда.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 35 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од
74.028,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 21.294.968,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5597/2013-07
У Смедереву, 10. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

183.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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. јула 2013. године, донео је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 113.280,00 динара Општој болници „Свети Лука“ Смедерево ради израде главног електропројекта и елабората
енергетске ефикасности за реконструкцију и адаптацију
зграде психијатрије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 41 – Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 113.280,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 1.352.280,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6108/2013-07
У Смедереву, 11. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

184.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 12. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 50.000,00 динара Једриличарском клубу „Смедерево“ за
суфинансирање програма „Фестивал једрења у Србији-промоција и подстицање бављења једрењем деце (узраст 7+)“.
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 203 - Дотације спортским организацијама и клубо-

3. септембар 2013. године
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вима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.730.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6198/2013-07
У Смедереву, 12. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 51 – Број 6
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 44.,
а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

185.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од
1.999.740,00 динара Центру за културу Смедерево на име
финансирања трошкова одржавања позоришних представа
и трошкова који су директно везани за одржавање представа које ће се одржати у простору Малог града Смедеревске
тврђаве, Градског трга и у Центру за културу у периоду од
14.07.2013. године до 20.07.2013. године, а на основу Закључка Градског већа града Смедерева број 400-6382/201307 од 12. јула 2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 36 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу од
1.999.740,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 12.525.740,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6382/2013-07
У Смедереву, 16. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 22.000,00 динара Планинарском клубу „Челик“ Смедерево за обезбеђење лиценце за планинарског водича за члана
Клуба Предрага Станисављевића.
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 203 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
22.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.752.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6528/2013-07
У Смедереву, 19. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

187.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 44.,
а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
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број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 90.000,00
динара нето, односно 138.879,00 динара у бруто износу,
Установи Смедеревско одмаралиште на Ртњу на име исплате заосталих надокнада за април, мај и јун месец 2013.
године по основу Уговора о делу за Зорана Игњатовића.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Смедеревско одмаралиште на Ртњу, функција 960 – Помоћне услуге
у образовању, позиција 168 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 138.879,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
398.879,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 120-337/2013-07
У Смедереву, 24. јула 2013. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6560/2013-07
У Смедереву, 24. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

189.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 44.,
а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јула 2013. године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

188.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 44.,
а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 20.000,00 динара Бродарском клубу Металац Смедерево
на име финансирања дела трошкова организације завршне
регате првенства Србије у једрењу за класу „Микро“, која
ће се одржати од 02.08.2013. до 04.08.2013. 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 203 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.772.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

3. септембар 2013. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“, број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 50, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 1.143.980,00 динара за куповину покретне имовине
метална конструкција „хале“ укупне површине 720 м2,
по основу Уговора о купопродаји покретне имовине закљученог 17.07.2013. године између Града Смедерева и ДП ПК
„Годомин“ у стечају из Смедерева, број 400-6585/2013-08
од 19.јула 2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градска управа, функција 130 – Опште услуге, позиција 104 – Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, у укупном износу од 1.143.980,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
8.608.957,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6585/2013-07
У Смедереву, 24. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

190.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-
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испр.), 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 26. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се новчана средства у износу од 278.208,00 динара Драгану Ђурђевићу из Вранова, Улица Александра
Јовановића број 4, на име накнаде за одузето земљиште
кп.бр.2644/9 од 04,60 ара КО Враново на основу Решења
Основног суда у Смедереву број 2Р1-47/12.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 43 – Новчане казне и
пенали по решењу судова, економска класификација 483, у
укупном износу од 278.208,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 10.278.208,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6737/2013-07
У Смедереву, 26. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
191.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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 29. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
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од 60.000,00 динара Привредном друштву „YU MILAND“
д.о.о. Пожаревац на име накнаде за услуге репроцене
вредности непокретности у Смедереву и то: Зграда Регије
2.069,94 м2 и Зграда Дома културе – 7.287,30 м2, а по основу Уговора за набавку услуге репроцене заложености непокретности за постојећи кредит код Banca Intesa ad Beograd,
број 400-5618/2013-08 од 12.06.2013. године и испостављеног рачуна „YU MILAND“ д.о.о. Пожаревац, број 2454 од
20.06.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 8 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 60.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
4.200.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5618/2013-07
У Смедереву, 29. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

192.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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 29. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од
127.880,00 динара Месној заједници Осипаоница на име
финансирања куповине материјала (плочица и лепка) за завршетак керамичарских радова у здравственој амбуланти у
Осипаоници, а по Предрачуну 01/13 предузећа „Водотехна“ доо Осипаоница.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 141 – Зграде и
грађевински објекти, економска класификација 511, у укупном износу од 127.880,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 80.127.880,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6386/2013-07
У Смедереву, 29. јула 2013. године

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. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

193.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 79.663,00 динара Месној заједници Скобаљ на име финансирања трошкова поводом обележавања „Ивањданских
свечаности“ и јубилеја 130 година постојања Цркве.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 117 – Услуге по
уговору, економска класификација 423, у укупном износу
од 79.663,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.864.663,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5265/2013-07
У Смедереву, 30. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
194.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о

3. септембар 2013. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“, број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 30.000,00 динара Стрељачком клубу „Р 50“ особа
са инвалидитетом Смедерево за припреме и одлазак Јелене
Пантовић на Европско првенство у Шпанију.
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 203 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.832.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6573/2013-07
У Смедереву, 30. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

195.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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. јула 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од

3. септембар 2013. године
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30.000,00 динара Атлетском клубу Смедерево за припреме
и одлазак Милана Владисављевића на такмичење – Првенство балкана за млађе јуниоре, које ће бити одржано
03.08.2013. године у Једрену (Турска).
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 203 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.802.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6580/2013-07
У Смедереву, 30. јула 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

196.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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 1. августа 2013.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од
200.000,00 динара Центру за културу Смедерево за набавку
мажорет костима, обуће и хаљине ради кореографије студија балета намењених разним градским манифестацијама
(Смедеревска јесен, Светосавске свечаности, Нушићеви
дани, Културно лето и др.).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 184 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 200.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 24.467.152,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3444/2013-07
У Смедереву, 1. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

197.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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 1. августа 2013.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се новчана средства у износу од 40.000,00 динара нето, односно 47.619,00 динара бруто Николи Милошевићу из Смедерева ЈМБГ 1612994760024 за одлазак на
отворено светско првенство у фристајл фудбалу које ће се
одржати у Прагу (Чешка) од 12-ог до 18-ог 08.2013.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 203 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
47.619,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.879.731,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6663/2013-07
У Смедереву, 1. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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198.

3. септембар 2013. године

Градоначелник града Смедерева, дана 9. августа 2013.
године, донео је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013испр.), 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 1. августа 2013.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од
492.357,00 динара Економско-трговинској школи Смедерево за куповину покретних ствари по спроведеном поступку
јавног надметања, по Закључку Основног суда у Смедереву
1 И.бр. 420/13 од 12.07.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6 – Средње
образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција
152 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 512, у укупном износу од 492.357,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
90.417.542,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6802/2013-07
У Смедереву, 1. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства Јавном предузећу
Спортски центар Смедерево у износу од 467.450,00 динара на име измирења обавезе по Рачуну број 3 за извршену
услугу одржавања градског базена, припадајуће инсталације и одржавањa зградe “Анекс 1” у периоду од 01.04.
до 30.04.2013. године, у складу са Закључком број 4005494/2013-08 од 14.06.2013. године и Уговором о пружању
услуга број 400-5662/2013-08 од 13.06.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 35 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од
467.450,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 21.762.418,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5662/2013-07
У Смедереву, 9. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

200.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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. августа 2013.
године, донео је

199.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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),

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа

3. септембар 2013. године
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резерва, одобравају се новчана средства Заштитној радионици са п.о. у реструктурирању „Желвоз“ д.о.о. Смедерево
у износу од 181.968,00 динара на име набавке 20 комада
металних столова са дрвеном плочом по јединичној цени
од 7.582,00 динара без ПДВ-а по Пред-рачуну број 06-082013/ZR од 06.08.2013. године и понуди број 06/08/2013 за
опремање баште ресторана „Гранд“ у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште услуге, позиција 105 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 181.968,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
3.311.568,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7113/2013-07
У Смедереву, 14. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6954/2013-07
У Смедереву, 20. августа 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

202.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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 20. августа 2013.
године, донео је

201.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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 20. августа 2013.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 15.000,00 динара Фудбалском клубу „Борац“ из Раље
за организацију турнира у малом фудбалу који је почео
29.07.2013. 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 203 – дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
15.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.909.731,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 15.000,00 динара Месној заједници Ландол за организацију турнира у малом фудбалу са почетком од 16.08.2013.
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 203 – дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
15.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 92.894.731,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7074/2013-07
У Смедереву, 20. августа 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 58 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

203.
На основу члана 56. став 3. Статута града Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
19. став 3. Одлуке о организацији Градске управе града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013
- пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, донео је
РЕШЕЊЕ
I
Јеремић-Драгојевић Весна, ВСС, разрешава се дужности помоћника градоначелника града Смедерева за
област здравства и социјалне заштите.

3. септембар 2013. године

II
Именована из тачке 1. овог Решења, разрешава се дужности помоћника градоначелника града Смедерева за
област здравства и социјалне заштите дана 31.08.2013. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ а примењиваће се од 02.09.2013. године.
Број 02-216/2013-07
У Смедереву, 29.08.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

3. септембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 59 – Број 6

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

Одлуку Уставног суда, број IУo-1638/2010
донету на основу иницијативе за покретање
поступка за оцену уставности и законитости
одредаба чланова 10. и 20. Одлуке о платама
изабраних и постављених лица у органима
града Смедерева и накнадама за рад чланова
радних тела Скупштине града Смедерева

1

167.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2013. годину

3

168.

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

22

169.

Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени и допуни Статута Јавног предузећа
Градска стамбена агенција Смедерево

22

170.

План детаљне регулације за катастарску
парцелу број 696/1 К.О. Смедерево – комплекс Старе железаре – I фаза – (целина 3)

23

171.

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић“ у Смедереву

42

172.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Вожд Карађорђе“ у Водњу

42

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву

43

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у
Смедереву

43

166.

173.

174.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
175.

Решење о давању сагласности на Одлуку о
наставку започете приватизације Јавног предузећа Телевизија Смедерево која је била
прекинута Закључком Агенције за приватизацију о прекиду поступка приватизације Јавног предузећа Телевизија Смедерево,
број 10-3839/09-501/06 од 4.09.2009. године

43

Рег. бр.

Страна

176.

Решење о образовању Стручног тима за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа у 2013. години и
Плана координације активности на изради
процене

44

177.

Решење о постављењу начелника Градске
управе града Смедерева

45

178.

Правилник о коришћењу аутобуса за превоз
особа са инвалидитетом

45

179.

Решење о давању сагласности на Правилник
о организацији и систематизацији послова
Јавног предузећа Телевизија Смедерево

47

180.

Одлуку о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
за град Смедерево

47

ГРАДОНАЧЕЛНИК
181.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

49

182.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

50

183.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

50

184.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

50

185.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

51

186.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

51

187.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

51

188.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

52

189.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

52

Страна 60 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.

Страна

3. септембар 2013. године

Рег. бр.

Страна

190.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

52

197.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

55

191.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

53

198.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

56

192.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

53

199.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

56

193.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

54

200.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

56

194.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

54

201.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

57

195.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

54

202.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

57

196.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

55

203.

Решење о разрешењу Весне Јеремић-Драгојевић дужности помоћника градоначелника
града Смедерева

58
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