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СМЕДЕРЕВО, 4. НОВЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
197.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије‘‘, број 16/97 и
42/98), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије‘‘, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева‘‘, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
пружања комуналних услуга у области пречишћавања и
дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних
вода (атмосферске, санитарно фекалне, комуналне и
индустријске воде).
Одредбе ове Одлуке примењују се на територији
града Смедерева.
Члан 2.
Комуналне делатности из ове Одлуке обавља Јавно
комунално предузеће »Водовод« Смедерево (у даљем
тексту: Комунално предузеће).
Комунално предузеће може од месних заједница са
сеоског подручја или од других инвеститора преузети
комуналне објекте ради одржавања и експлоатације, а
међусобне односе регулисати уговором.

Члан 4.
Делатност из члана 1. ове Одлуке Комунално предузеће
обавља преко система за снабдевање и пречишћавање воде
(градски водовод) и система за одвођење отпадних вода
(градска канализација) и постројења за пречишћавање
отпадних вода.
Члан 5.
Средства за вршење комуналних делатности
индивидуалне потрошње (пречишћавање и дистрибуција
воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода) Комунално
предузеће обезбеђује из цене комуналне услуге.
Средства за вршење комуналне делатности заједничке
потрошње (одржавање мреже атмосферске и мешовите
канализације са пратећим објектима) Комунално предузеће
обезбеђује на основу уговора са Градом или другим
одговарајућим корисником ове услуге.
Члан 6.
Комунално предузеће је носилац развоја у области
комуналних делатности из члана 1. ове Одлуке средствима
која се обезбеђују из извора утврђених Законом.
Члан 7.
Власници прикључка у смислу ове Одлуке су грађани,
правна лица и предузетници чији су објекти прикључени
на градски водовод, односно канализацију.
Корисници су власници и закупци, који користе услуге
Комуналног предузећа на основу одговарајућих уговора и
овлашћења, односно којима се испостављају фактуре за
извршене услуге.
Закупци и остали корисници који нису власници
прикључка су грађани, правна лица и предузетници и могу
да врше формално-правне измене везане за коришћење
комуналне услуге само уз писану сагласност власника
прикључка и техничке измене уз сагласност Комуналаног
предузећа.

Члан 3.
Град обезбеђује организовано и трајно обављање и развој
комуналних делатности из члана 1. ове Одлуке, а нарочито:
- материјалне, техничке и друге услове за изградњу,
одржавање и функционисање комуналних објеката и
обезбеђивање техничког и технолошког јединства система,
- опште услове за трајно и континуирано обављање
комуналних делатности,
- потребан обим и квалитет комуналних услуга у
зависности од потреба и материјалних могућности корисника
услуга, материјалних могућности Града, као и од могућности
за развој комуналне делатности,
- остваривање надзора и контроле у обављању
комуналних делатности.

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊЕ ВОДА
Члан 8.
Технички систем за пречишћавање и дистрибуцију
воде представља техничко-технолошку целину коју чине
следећа постројења и уређаји:
1. Изворишта са опремом,
2. Цевоводи сирове воде,
3. Уређаји за пречишћавање воде,
4. Уређаји за потискивање воде,
5. Резервоари,
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6. Водоводна мрежа,
7. Прикључци до мерног уређаја корисника закључно
са I вентилом,
8. Окна за постављање мерног уређаја,
9. Уређаји за мерење количине испоручене воде (у
даљем тексту: водомери) и
10. кућне инсталације.
Постројења и уређаји од тачке 1. закључно са тачком 7. из
става 1. овог члана, чине градски (јавни) водовод који је у
надлежности Комуналног предузећа.
Члан 9.
Постојећи јавни бунари и јавне чесме који се налазе
на територији града морају се чувати и одржавати у
исправном стању.
О објектима из става 1. овог члана стара се Град или
предузеће коме их Град повери, а потребна средства се
обезбеђују из законом предвиђених извора.
Члан 10.
Технички систем за одвођење отпадних вода
представља техничко-технолошку целину коју чине
следећа постројења и уређаји:
1. Изливне грађевине,
2. Постројења за пречишћавање отпадних вода,
3. Затворени канали (цевоводи),
4. Ревизиона окна,
5. Таложници,
6. Црпне станице,
7. Сливници и прикључци сливника,
8. Канализациони прикључци,
9. I (прва ) ревизиона шахта (окно ),
10. Уређаји за мерење количине испуштене воде,
11. Кућне инсталације,
12. Септичке јаме.
Постројења и уређаји од тачке 1. закључно са тачком
8. из става 1. овог члана чине градску (јавну) канализацију
која је у надлежности Комуналног предузећа.
Члан 11.
Градском (јавном) канализацијом се одводе фекално
санитарне, индустријске, атмосферске и комуналне воде
које све заједно чине отпадне воде.
Градском канализацијом фекалних вода одводе се
фекално санитарне, индустријске и део комуналних вода, а
градском канализацијом атмосферских вода одводе се само
атмосферске воде.
Градском канализацијом заједничког (мешовитог)
система одводе се све отпадне воде.
Члан 12.
Комунално предузеће користи и одржава градски
водовод и канализацију, стара се о њиховој рационализацији
и проширењу.
Комунално предузеће утврђује техничке услове за
делатности дефинисане из става 1. овог члана и услове
за прикључење објеката на градски водовод и градску
канализацију (тип водомера, односно уређаја за мерење
количине пијаће воде, врсту цевног материјала, услове за
уградњу водомера и уређаја за мерење количине отпадних
вода, односно начин изградње и положај водомерних и
канализационих ревизионих окана итд.)

4. новембар 2011. године
Члан 13.

Пре почетка израде пројектне документације
за изградњу објеката који треба да се прикључе на
градски водовод и градску канализацију инвеститор
је дужан да Комуналном предузећу поднесе захтев, са
потребним подацима, за добијање информације или
обавештења о опремљености локације примарном мрежом
инфраструктуре, техничке услове за израду техничке
документације за пројектовање и грађење водоводног и
канализационог прикључка.
Комунално предузеће је дужно да у року , не дужем, од
30 дана од дана пријема захтева, изда наведена документа
из става 1. овог члана, или ако нису испуњени услови или
ако је непотпун захтев, одбије захтев.
Члан 14.
Уколико пројектна документација инвеститора није
у складу са издатим техничким условима из члана 13.
ове Одлуке инвеститору неће бити одобрен прикључак
на водоводну и канализациону мрежу, до усаглашавања
пројектне документације са издатим техничким условима.
Члан 15.
Изграђена постројења и уређаје градског водовода
и градске канализације инвеститор је дужан да преда
Комуналном предузећу на коришћење, управљање и
одржавање најкасније 30 дана од дана добијања употребне
дозволе.
Приликом предаје објеката из става 1. овог члана
инвеститор је дужан да Комуналном предузећу преда
неопходну техничку, финансијску и другу документацију.
Члан 16.
Извођач радова на објектима и подземним
инсталацијама које се налазе поред, изнад или испод
инсталација и објекта градског водовода и градске
канализације дужан је да предузме све потребне мере
обезбеђења у циљу њихове заштите од оштећења и квара.
Извођач радова из става 1. овог члана дужан је
најкасније у року од 15 дана пре почетка извођења радова
да, писаним путем, извести Комунално предузеће о начину
и динамици извођења радова и о предузетим мерама
заштите објеката и инсталација градског водовода и градске
канализације, под надзором Комуналног предузећа.
Ако Комунално предузеће сматра да постоји опасност
од оштећења или квара на инсталацијама и објектима
градског водовода и градске канализације или ако је
угрожено нормално функционисање водоснабдевања
корисника због начина на који се изводе радови или
недовољних заштитних мера обратиће се Одељењу за
инспекцијске послове –Одсеку за комуналну инспекцију
Градске управе Смедеревo, ради доношења решења којим
ће се извођачу радова наложити да предузме потребне мере
заштите предметне инфраструктуре.
III ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА
ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ВОДА
Члан 17.
Комунално предузеће је дужно да свој рад
и пословање организује тако да обезбеди сталну
функционалну способност техничких система из члана 8.
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и 10. ове Одлуке у циљу трајног и несметаног пружања
услуге дистрибуције (испоруке) воде и одвођења отпадних
вода непрекидно 24 сата дневно.
Члан 18.
Комунално предузеће је дужно да обезбеди
здравствену и хигијенску исправност воде за пиће према
прописаним стандардима и нормативима.
Комунално предузеће је дужно да обезбеди контролу
квалитета воде за пиће и квалитета испуштених отпадних
вода сходно важећим прописима.
Контролу квалитета воде за пиће и испуштених
отпадних вода и оцену квалитета воде за пиће дају
овлашћене здравствене организације и лабораторије.
Члан 19.
Ако дође до поремећаја или прекида у обављању
комуналних услуга дистрибуције (испоруке) воде или
одвођења отпадних вода услед више силе, штрајка, или
других разлога који се нису могли да предвиде, односно
спрече, Комунално предузеће је обавезно да одмах
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно
прекида, и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока
прекида односно поремаћаја, као и да у случају потребе,
ангажује трећа лица за вршење комуналних услуга;
2. изврши хитне поправке и замене инсталација и
уређаја, као и заштиту од даљих хаварија,
3. предузима и друге мере које утврди Градско веће
града Смедерева.
Члан 20.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању
комуналних услуга дистрибуције (испоруке) воде и
одвођења отпадних вода, Комунално предузеће је дужно,
да истовремено са предузимањем мера из члана 19. ове
Одлуке обавести Градско веће града Смедерева о разлозима
поремећаја, односно прекида, као и о предузетим мерама.
Градско веће града Смедерева дужно је без одлагања да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним
корисницима код којих би услед прекида настала опасност
по живот и рад грађана или других организација или би
настала велика, односно ненадокнадива штета;
2. да нареди мере за заштиту комуналних објеката који
су угрожени, као и друге имовине;
3. предузме мере за отклањање насталних последица
и друге мере за обављање комуналних делатности;
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности, као и
одговорност за накнаду евентуално причињене штете.
Ако и поред предузетих мера из члана 19. ове
Одлуке Комунално предузеће није у могућности да пружи
комуналну услугу у потребном облику, Градско веће града
Смедерева ће наредити мере наменске и рационалне
потрошње воде за пиће.
Члан 21.
Комунално предузеће је дужно да преко средстава
јавног информисања или на други начин благовремено
обавештава кориснике о сметњама и прекидима у
вршењу комуналних делатности, које су настале или могу
настати, о начину обављања комуналних делатности у

Страна 3 – Број 7

тим околностима и о претпостављеном времену трајања
прекида, односно поремећаја.
Код унапред планираних прекида у вршењу
комуналних услуга Комунално предузеће је дужно, да путем
средстава јавног информисања или на други одговарајући
начин, обавести кориснике најкасније 24 часа пре настанка,
о узроку и трајању планираног прекида.
Члан 22.
Ако се, у складу са законом, организује штрајк у
Комуналном предузећу, Комунално предузеће је обавезно да
обезбеди следећи минимум процеса рада:
1. минимални притисак у дистрибутивној мрежи јавног
водовода и то у мери која обезбеђује прописани квалитет
испоруке воде;
2. обављање послова на отклањању хаварија на
дистрибутивној мрежи градског водовода;
3. сталну контролу квалитета испоручене воде у
лабораторији Комуналног предузећа;
4. функционисање црпних станица за одвођење
отпадних вода у оквиру градске канализације;
5. одгушење канализације када су угрожени здравље и
имовина корисника;
6. друге мере у складу са законом.
Члан 23.
У случају несташице воде Комунално предузеће ће
давати упутства корисницима о предузимању мера у циљу
ублажавања последица несташице воде. Корисници се
морају придржавати добијених упутстава.
Корисници су дужни да рационално и наменски
користе воду.
Градско веће града Смедерева ће у случају несташице
воде и других тешкоћа у вези снабдевања водом, на предлог
Комуналног предузећа, да нареди рационално коришћење
воде, односно да забрани коришћење воде за пиће за
заливање башти, пуњење базена, поливање улица и тротоара
и паркова, коришћење фонтана итд., као и начин контроле и
спровођења прописаних мера.
IV ГРАДСКИ ВОДОВОД
Члан 24.
Комунално предузеће одржава и унапређује градски
(јавни) водоводни систем дефинисан чланом 8. ове Одлуке
и при томе је дужан да:
1. трајно чува документацију о стварно изведеном
стању градског водовода;
2. утврђује техничке услове за прикључење на мрежу
водовода и врши прикључење кућних (унутрашњих)
инсталација на градски водовод;
3. обезбеди испоруку воде у јавне сврхе (гашење
пожара, прање и поливање јавних површина, заливање
зелених јавних површина итд.);
4. планира и усклађује своје планове са планским
актима града Смедерева.
1. Спајање и раздвајање унутрашњих (кућних)
инсталација са градским водоводом
Члан 25.
Под
унутрашњим
(кућним)
инсталацијама
подразумевају се цевоводи и уређаји почев од водомера
(укључујући и водомер) до места излива воде.
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Члан 26.

Под водоводним прикључком се подразумева цевовод
са свим потребним спојним деловима и уређајима почев
од градског (јавног) цевовода до вентила испред водомера
(укључујући и вентил).
Члан 27.
Власник,односно корисник објекта, који се налази
у улици или се граничи са улицом у којој је изграђена
улична водоводна и канализациона мрежа, у обавези је да
се прикључи са том мрежом, према условима Комуналног
предузећа.
Са уличном водоводном мрежом мора се прикључити и
објекат у улици у којој није изграђена улична канализациона
мрежа, ако је канализациона мрежа објекта повезана са
прописно изграђеном септичком јамом у дворишту.
Прикључење објекта са уличном водоводном мрежом
мора се извршити у року од 6 месеци од када су се стекли
услови из става 1. и 2. овог члана.
Члан 28.
Захтев за прикључак на водоводну мрежу подноси
власник објекта, односно инвеститор или корисник уз
сагласност власника објекта.
Уз захтев прилаже следећу документацију и то:
1. за објекте за које је издата грађевинска дозвола прилаже
се:
- грађевинска дозвола,
- главни пројекат за водовод и канализацију са
техничком контролом,
- решење Одељења за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности - Одсека за изградњу Градске
управе Смедерево којим се одобрава извођење радова
на изради прикључка до изграђене мреже комуналне
инфраструктуре,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
2. За објекте у поступку легализације прилаже се:
- потврда Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности - Одсека за изградњу Градске управе
Смедерево о поднетом захтеву за легализацију,
- копија плана,
- доказ о власништву,
- главни пројекат за водовод и канализацију са
техничком контролом, осим за породичне стамбене
објекте,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
3. За укњижене објекте прилаже се:
-копија плана,
- доказ о власништву,
- решење Одељења за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности - Одсека за изградњу Градске
управе Смедерево којим се одобрава извођење радова
на изради прикључка до изграђене мреже комуналне
инфраструктуре, а на основу пројектне документације
за израду прикључка у складу са законом,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
Комунално предузеће обезбеђује:
1. пројекат привремене саобраћајне сигнализације и
опреме за време извођења радова на прикључку,
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2. услове - упуство и сагласност за изградњу кућног
прикључка на градску водоводну мрежу издате од
стране управљача пута.
Комунално предузеће као извођач радова, на основу
поднете документације подносиоца захтева за прикључак
- инвеститора, подноси захтев Одељењу за инспекцијске
послове – Одсеку за комуналну инспекцију Градске управе
Смедерево за издавање Решења за раскопавање јавне
површине, ако се врши раскопавање јавне површине.
Комунално предузеће закључује Уговор о извођењу
радова на изградњи прикључка са подносиоцем захтева за
прикључак – инвеститором.
Власницима објекта који поднесу захтев за прикључак
на водоводну мрежу, а учествовали су у изградњи исте
преко Месне заједнице сопственим средствима и поседују
Уговор о финансирању са Месном заједницом закључен
пре 25.07.2001. године, Комунално предузеће ће одобрити
прикључак на основу тог Уговора и на основу неопходне
документације прописане овим чланом.
Члан 29.
Технички услови за израду техничке документације
за пројектовање и грађење водоводног прикључка, које
издаје Комунално предузеће, треба да садрже: ситуацију,
предмер и предрачун радова, спецификацију водоводног
материјала, хидраулички прорачун, детаљ водомерног окна
са свом водоводном арматуром, изометријском шемом
водоводних инсталација и остало у складу са законом.
Техничким условима је потребно предвидети да
водомер мора бити опремљен- припремљен за радио
очитавање и уграђен испред стамбене или пословне
јединице, при чему граница надлежности Комуналног
предузећа је од градске водоводне мреже до I вентила
испред главног водомера.
Искључиво право одржавања индивидуалног
водомера у стамбеним, стамбено - пословним објектима
има Комунално предузеће о свом трошку.
Члан 30.
Одобрење за прикључак на водоводну мрежу у складу
са техничким и другим прописима и нормативима даје
Комунално предузеће.
Комунално предузеће може одобрити:
1. трајни прикључак за објекте трајног карактера
изграђене са грађевинском дозволом,
2. градилишни прикључак ( привремени ) за стамбене,
пословне или стамбено- пословне објекте који су у
фази изградње са грађевинском дозволом,
3. привремени прикључак за објекте са привременом
грађевинском дозволом,
4. привремени прикључак, посредно, преко суседне
парцеле – за објекте који се прикључују на
водоводну мрежу преко суседне непокретности, ако
не постоји могућност непосредног спајања,
5. привремени прикључак за објекте изграђене без
грађевинске дозволе који су у поступку легализације
и то до завршетка поступка легализације,
6. регистрацију већ изграђеног прикључка за објекте
изграђене без грађевинске дозволе, а који су у
поступку легализације – привремени прикључак,
7. легализацију већ изграђених прикључака за објекте
изграђене са грађевинском дозволом,
8. раздвајање прикључка у истом шахту,
9. измештање и/или реконструкцију постојећег
прикључка,
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10. уградњу индивидуалног бројила за кориснике који
су регистровани у бази Комуналног предузећа, али
немају индивидуално бројило (користе воду преко
заједничког бројила), а према условима Комуналног
предузећа.
Члан 31.
Комунално предузеће ће регистровати привременог
корисника услуге водоснабдевања и канализације, односно
увести га у евиденцију корисника за плаћање испоруке
воде и канализације, с тим да се такав потрошач обавезује
да у року од две године од дана увоћења у евиденцију
корисника, прибави сву неопходну документацију у складу
са чланом 28. односно 57. ове Одлуке.
Одредба из става 1. овог члана не примењује се за
објекте који су у поступку легализације.
Члан 32.
Комунално предузеће не може одобрити прикључење
на мрежу водовода уколико није решено питање одвођења
отпадних вода (прикључак на мрежу канализације,
септичка јама), односно не може одобрити прикључење на
градску канализациону мрежу уколико нема прикључак на
водоводну мрежу.
Члан 33.
Јавно комунално предузеће је дужно да одобри
прикључак на водоводну мрежу, уколико постоје услови, у
року од 15 дана од дана подношења захтева, с тим да ће
Комунално предузеће изградити прикључак на водоводну
мрежу у року од 15 дана од дана када подносилац захтева за
прикључак, односно инвеститор изврши потребне уплате и
прибави специфицирани материјал.
Члан 34.
Сваки прикључак мора да има затварач са уградбеном
гарнитуром на месту спајања прикључног вода са градским
(јавним) цевоводом, прикључни вод са инструментом за
мерење потрошње воде (водомер), 2 вентила (испред и иза
водомера истог пречника као и водомер), с тим да први
вентил мора бити са специјалним кључем у одговарајућем
окну-склоништу за водомер.
Члан 35.
Водоводни прикључак се поставља тако што се
унутрашње водоводне инсталације непосредно прикључују
на уличну водоводну мрежу.
Изузетно и само привремено може се дозволити
прикључење на водоводну мрежу преко суседне парцеле
ако нема могућности непосредног спајања и ако власник
парцеле на то пристане (писана сагласност власника
парцеле оверена у суду), под условима које одреди
Комунално предузеће . Овакви прикључци имају карактер
привремених и морају се реконструисати или изместити о
трошку власника, односно корисника прикључка, када се
створе услови за директно (непосредно) прикључење на
градску водоводну мрежу.
Члан 36.
Корисници који имају прикључак на систем градског
(јавног) водовода и сви корисници који треба да се
прикључе на исти, а имају самостални систем (уређаји и
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објекти) за снабдевање водом, у обавези су да самостални
систем (уређаји и објекти) за снабдевање водом физички
одвоје од система градског (јавног) водовода.
Члан 37.
Свака зграда, односно непокретност мора да има
сопствени водоводни прикључак.
У стамбеним зградама са више улаза поставља се
посебан прикључни вод (доводни прикључак) за сваки
улаз. Комунално предузеће, у случају техничке и економске
оправданости, може дозволити изградњу једне прикључне
цеви за цео објекат, с тим што би се вршило засебно мерење
главним водомерима за сваку ламелу.
Комунално предузеће, у случају техничке и економске
оправданости, може дозволити изградњу једне прикључне
цеви за више индивидуалних објеката на једној или
више парцела с тим што би се вршило засебно мерење
индивидуалним водомерима за сваку стамбену или
пословну јединицу посебно.
У стамбено - пословним објектима морају се
поставити индивидуални водомери за сваку стамбену
јединицу и индивидуални водомери за посебно мерење
потрошње сваке пословне јединице.
У новоизграђеним стамбеним, пословним или
стамбено - пословним објектима са више независних
стамбених или пословних јединица пројектују се и уграђују
индивидуални водомери за сваку јединицу, а граница
надлежности Комуналног предузећа је главни водомер
објекта. За мерење заједничке потрошње ( противпожарна
инсталација, заједничке просторије) може се уградити,
у наведеним случајевима, засебан водомер за мерење
потрошње воде на напред наведеним точећим местима,
за сваку зграду-улаз. За хидрантску мрежу, може се, у
зависности од услова на терену, уградити заједнички или
посебан водомер.
У изузетним случајевима, за објекте који су већ
изграђени и прикључени на мрежу водовода, ако за то
постоје технички услови, може се дозволити уградња
индивидуалних водомера за све стамбене или пословне
јединице у оквиру једног објекта (улаза). У случајевима
из овог става постојећи водомер постаје главни водомер
за зграду (улаз) и служи за посредно мерење заједничке
потрошње. Уградња индивидуалног водомера у овом
случају не сматра се израдом новог прикључка.
Комунално предузеће издаје техничке услове за
уградњу индивидуалних водомера који су припремљени за
радио очитавање. Индивидуални водомери припремљени
за радио очитавање смештају се у посебан орман.
Индивидуални водомери за сваку стамбену јединицу
уграђују се у ходнику испред стана у металним ормарићима
или у приземљу објекта у металном ормарићу, а за пословну
јединицу испред пословног простора на погодном месту ( у
водомерном шахту заједно са главним водомером ).
Граница надлежности до које Комунално предузеће
одржава водоводну инсталацију је од уличне мреже до
главног водомера објекта у свим случајевима где постоји
главни водомер, а потрошња се мери и фактурише на
основу очитане потрошње индивидуалних водомера.
За стамбене, стамбено-пословне и пословне
објекте унутрашње инсталације одржава искључиво
власник односно корисник објекта. Под унутрашњим
инсталацијама се подразумевају инсталације од II вентила
главног водомера до I вентила индивидуалних водомера
(не рачунајући I вентил) за мерење потрошње у стамбеним
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и пословним јединицама и од II вентила индивидуалних
водомера до точећих места унутар стамбених и пословних
јединица.

оправданост, Комунално предузеће може дозволити
изградњу прикључка на већ постојећем, легалном
прикључку, под условима Комуналног предузећа.

Члан 38.

Члан 40.

При уградњи водомера обавезна је уградња вентила
испред и иза водомера, усмеривача млаза непосредно
испред и иза водомера дужине 4 – 6 пута пречника водомера,
пломбирање и жигосање везе водомера са водоводном
инсталацијом, као и вентила испред водомера ( I вентила).
Уколико се уграђује водомер пречника преко 40 мм
обавезна је и уградња хватача нечистоћа испред водомера,
између затварача и усмеривача млаза.

Прикључење на градску водоводну мрежу и уградњу
водомера врши искључиво Комунално предузеће.
Трошкове изградње водоводног прикључка сноси
власник (корисник) објекта, односно инвеститор.
Изузетно, Комунално предузеће може одобрити
изградњу прикључака предузетнику или правном лицу, под
условима које одреди Комунално предузеће.
У случају из става 3. овог члана Комунално предузеће
врши надзор и увођење у евиденцију корисника о трошку
предузетника или правног лица.
Прединвестирање нових водоводних прикључака
се ради када се врши реконструкција коловоза у улици и
то у случајевима када инвеститор водоводног прикључка
није у могућности да у току израде коловозне конструкције
обезбеди неопходну документацију за израду водоводног
прикључка.Финансирање таквог прикључка може да
изврши Комунално предузеће и/или инвеститор водоводног
прикључка.
Члан 41.

Члан 39.
Водомери, са припадајућом арматуром, се уграђују на
основу техничких услова које утврђује Комунално предузеће
у одговарајућа водомерна окна (склоништа за водомер) или
касете – ормариће.
Водомерно окно се поставља искључиво до 2 м
иза регулационе линије на парцели власника, односно
корисника.
Изузетно, за објекте који немају могућност
непосредног прикључења на градску водоводну мрежу,
могуће је остварити прикључак преко парцеле која поседује
регулациону линију, искључиво уз писану сагласност
власника те парцеле оверене у суду и у складу са условима
Комуналног предузећа.
Изузетно, код изграђених објеката, чија се грађевинска
линија поклапа са регулационом линијом, а немају колски
пут, односно немају могућност израде водомерног окна на
парцели објекта најдаље до 2м иза регулационе линије, као
и у случају привремених објеката, подносилац захтева за
прикључак је дужан да се обрати Дирекцији за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП ради
добијања сагласности за изградњу водомерног окна на јавној
површини .
Водомерно окно може бити изграђено од опеке
или бетона са уграђеним ливеним пењалицама на 30 цм
раздаљине и са армираном бетонском горњом плочом, која
мора да има отвор са металним поклопцем пречника 60 цм и
тежине 30 кг, односно одговарајуће тежине за окна на јавној
површини.Водомерно окно може бити типско (фабриковано)
од полиестера или половинилхлотида и др.
У једно водомерно окно може се, по одобрењу
Комуналног предузећа, уградити више паралелних водомера
ако постоје техничка и економска оправданост. Димензије
водомерног окна, зависно од броја и пречника водомера,
одређује Комунално предузеће.
У постојећа водомерна окна може се уградити нов
водомер за другог корисника само уз писану сагласност
власника, односно корисника постојећег прикључка, оверенe
у суду, а према условима које одреди Комунално предузеће.
Индивидуални водомери се могу уграђивати у
стамбено - пословним зградама, уколико за то постоје
технички услови, испред улаза у стан, пословни или други
објекат у одговајућу касету – ормарић, који је причвршћен за
зид, сачињен од метала или другог погодног материјала, који
морају бити закључани са покретном горњом и предњом
страном ради очитавања и одржавања индивидуалних
водомера. Димензије касете – ормарића одређује Комунално
предузеће зависно од пречника и броја водомера.
Изузетно, ако постоји техничка и економска

Легализација бесправно изграђеног водоводног
прикључка за објекте са грађевинском дозволом може
да се изврши под условом да власник или корисник
таквог прикључка испуни техничке услове и прибави
документацију у складу са чланом 28. ове Одлуке.
Власник или корисник прикључка из става 1. овог
члана дужан је да уплати новчани износ за интерни
технички преглед и пријем прикључка који важи на дан
легализације.
Уколико бесправно изграђени прикључак није
изграђен према важећим прописима, трошкове довођења
у исправно стање, према условима Комуналног предузећа,
сноси власник, односно корисник бесправно изграђеног
прикључка и сноси све трошкове због штете настале
изградњом или коришћењем бесправног прикључка.
Члан 42.
Регистрација бесправно изграђеног водоводног
прикључка може се извршити за објекте изграђене без
грађевинске дозволе, а који су у поступку легализације,
о трошку корисника, под условом да корисник таквог
прикључка прибави документацију у складу са чланом 28.
ове Одлуке.
Овакав прикључак, након завршетка поступка
легализације, се мора довести у технички исправно
стање о трошку корисника. Трошкови одржавања оваквог
прикључка иду у потпуности на терет корисника до
тренутка довођења прикључка у технички исправно стање,
односно до легализације објекта.
2. Одржавање прикључака
Члан 43.
Поправке и промене на прикључном воду до водомера
изводи само Комунално предузеће. За извођење ових радова
није потребна сагласност власника, односно корисника, али
је Комунално предузеће дужно да за планиране активности
унапред обавести власника, односно корисника прикључка.
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Ако је интервенција на прикључку била хитне природе,
услед хаваријског оштећења или слично, власник, односно
корисник може бити накнадно обавештен.
Члан 44.
Власник, односно корисник је дужан да сваки квар или
штету из члана 43. ове Одлуке одмах пријави Комуналном
предузећу.
Комунално предузеће је дужно да у што краћем
временском року затвори доток воде у објекат и отклони
квар.
Члан 45.
Оштећења и сметње на прикључку, које настану
кривицом или непажњом корисника или трећег лица,
поправља Комунално предузеће о трошку починиоца
штете.
Члан 46.
Комунално предузеће одржава, врши замену и
баждарење водомера, у складу са важећим законским
прописима.
Индивидуалне водомере и I вентиле уграђене у
одговајуће касете – ормариће за мерење потрошње воде у
стамбеним или пословним јединицама из члана 39. става 8.
ове Одлуке, одржава Комунално предузеће о свом трошку.
Трошкове замене и баждарења водомера утврђује
Комунално предузеће, а средства за њихово покриће
обезбеђиваће се у складу са важећим законским прописима.
Члан 47.
Водомерно окно (склониште за водомер) корисник
мора да одржава тако да је увек чисто, суво и да је водомер
заштићен од мраза и оштећења.
Ако се водомерно окно не одржава на начин предвиђен
у ставу 1. овог члана, трошкови набавке, поправке или
уграђивања новог водомера падају на терет корисника.
Кварове на водомеру или вентилима испред и иза
водомера, који настају кривицом корисника или трећег лица,
као и кварове на прикључном воду изазване неисправношћу
унутрашње инсталације корисника одстрањује Комунално
предузеће на терет корисника. Кварове утврђује стручно
лице Комуналног предузећа у присуству корисника.
Ако до оштећења водомера и инсталација дође услед
нестручне интервенције Комуналног предузећа, трошкове
сноси Комунално предузеће.
Члан 48.
Комунално предузеће има искључиво право отварања
и затварања вентила на улици и вентила испред водомера
( I - вентила).
Корисник може затворити само вентил иза водомера
(II – вентил) у случају квара или поправке на кућној
водоводној инсталацији.
Затварање вентила испред водомера корисник може
да изврши само у случају већег квара на водомеру или
вентилу иза водомера, или пожара, с тим да је дужан да о
томе обавести Комунално предузеће у року од 24 сата.
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2. уграђивање водоводне цеви на водоводни прикључак
испред водомера;
3. да користи кућне водоводне инсталације за уземљење
електричних инсталација и уређаја;
4. да кроз водомерни шахт поставља било које друге
инсталације;
5. да преко свог прикључка – водомера дозвољава
коришћење воде и другим лицима који нису чланови
прикљученог домаћинства, без сагласности Комуналног
предузећа.
Члан 50.
Корисници су дужни да дозволе приступ у зграду
или другу непокретност радницима Комуналног предузећа
у циљу очитавања водомера и одржавања водоводног
прикључка, искључења и других потреба, као и за
контролу исправности хидрофорских постројења, уређаја
за централно грејање, мешовитог система за снабдевање
водом и других уређаја чија би неисправност могла да
нанесе штету градском водоводу.
3. Коришћење воде у јавне сврхе
Члан 51.
Под коришћењем воде у јавне сврхе у смислу ове
Одлуке подразумева се коришћење воде за гашење
пожара, прање и поливање улица, заливање јавних
зелених површина, за градске фонтане, одржавање и
изградњу јавних градских саобраћајница, као и за потребе
инвестиционе и друге изградње.
Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у
јавне сврхе утврђују се уговором који Комунално предузеће
закључује са корисником овакве врсте потрошње.
Утрошена вода плаћа се на основу процене ако се не може
мерити водомером.
Сва предузећа и друге организације морају имати
посебну дозволу Комуналног предузећа да могу да узимају
воду помоћу хидрантског наставка на одређеним местима.
Сваки такав прикључак, хидрант и друго мора бити
обележен и пријављен Комуналном предузећу.
Члан 52.
Ватрогасна служба има право да за гашење пожара
користи воду преко свих хидраната.
Ватрогасна служба има право да за гашење пожара
користи воду и за време ограничења потрошње.
Комунално предузеће је дужно да ватрогасној служби
достави списак хидраната на уличној водоводној мрежи,
као и о сваком укинутим или новом уграђеном хидранту.
Инвеститори новоизграђених водоводних инсталација
су дужни да Комунално предузеће и ватрогасну службу
обавесте о сваком новом уграђеном или укинутом хидранту.
Места на којима се налазе хидранти морају бити
обележена у складу са законом.
V ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 49.

Члан 53.

Кориснику је забрањено:
1. самовољно постављање, реконструкција и поправка
прикључка, уграђивање или поправка водомера или да за
то ангажује друга лица осим Комуналног предузећа, без
сагласности Комуналног предузећа;

Комунално предузеће одржава и унапређује градску
(јавну) канализацију дефинисану чланом 10. ове Одлуке и
при томе је дужно да:
1. трајно чува документацију о стварно изведеном
стању градске канализације,
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2. утврђује техничке услове за прикључење на
мрежу градске канализације и врши прикључење кућних
(унутрашњих) инсталација на градску канализацију,
3. одржава градску канализацију, постројење за
прераду отпадних вода и прикључке,
4. контролише квалитет отпадних вода,
5. планира и усклађује своје планове са планским
актима града Смедерева.
1. Спајање и раздвајање унутрашњих (кућних)
инсталација са градском канализацијом
Члан 54.
Под
унутрашњом
(кућном)
инсталацијом
канализације подразумевају се инсталације и објекти
(уређаји) за одвођење отпадних вода из зграда и других
објеката, са првим ревизионим окном. Прво ревизионо
окно је окно најближе уличној канализационој мрежи.
Члан 55.
Под канализационим прикључком се подразумева
цевовод са свим потребним спојним деловима и уређајима
почев од градског (јавног) цевовода (улична канализациона
мрежа) до првог ревизионог окна.
Члан 56.
Унутрашње инсталације канализације зграде или
другог објекта који се налази у улици или се граничи
са улицом у којој је изграђена водоводна мрежа и
канализациона мрежа мора се прикључити на уличну
канализациону мрежу у року од 6 месеци, према условима
Комуналног предузећа.
Ако власник, односно корисник објекта не изврши
прикључење у складу са ставом 1. овог члана Комунално
предузеће ће обуставити испоруку воде.
Члан 57.
Захтев за прикључак на канализациону мрежу подноси
власник објекта, односно инвеститор или корисник уз
сагласност власника објекта.
Уз захтев прилаже следећу документацију и то:
1. за објекте за које је издата грађевинска дозвола
прилаже се:
- грађевинска дозвола,
- главни пројекат за водовод и канализацију са
техничком контролом,
- решење Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности - Одсека за изградњу Градске управе Смедерево
којим се одобрава извођење радова на изради прикључка до
изграђене мреже комуналне инфраструктуре,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
2. За објекте у поступку легализације прилаже се:
- потврда Одељења за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности - Одсека за изградњу Градске управе
Смедерево о поднетом захтеву за легализацију,
- копија плана,
- доказ о власништву,
- главни пројекат за водовод и канализацију са
техничком контролом, осим за породочне стамбене објекте,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
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3. За укњижене објекте прилаже се:
- копија плана,
- доказ о власништву,
- решење Одељења за урбанизам, изградњу и
комуналне делатности - Одсека за изградњу Градске управе
Смедерево којим се одобрава извођење радова на изради
прикључка до изграђене мреже комуналне инфраструктуре,
а на основу пројектне документације за израду прикључка,
у складу са законом,
- сагласност неопходних дистрибутера за израду
прикључка.
Комунално предузеће обезбеђује:
1. пројекат привремене саобраћајне сигнализације и
опреме за време извођења радова на прикључку,
2. услове - упуство и сагласност за изградњу кућног
прикључка на градску водоводну мрежу издате од стране
управљача пута.
Комунално предузеће као извођач радова, на основу
поднете документације подносиоца захтева за прикључак
- инвеститора, подноси захтев Одељењу за инспекцијске
послове – Одсеку за комуналну инспекцију Градске управе
Смедерево за издавање Решења за раскопавање јавне
површине, ако се врши раскопавање јавне површине.
Комунално предузеће закључује Уговор о извођењу
радова на изградњи прикључка са подносиоцем захтева за
прикључак – инвеститором.
Власницима објекта који поднесу захтев за прикључак
на канализациону мрежу , а учествовали су у изградњи исте
преко Месне заједнице сопственим средствима и поседују
Уговор о финансирању са Месном заједницом, закључен
пре 25.07.2001. године, Комунално предузеће ће одобрити
прикључак на основу тог Уговора и на основу неопходне
документације прописане овим чланом.
Члан 58.
Технички услови за израду техничке документације
за пројектовање и грађење канализационог прикључка
које издаје Комунално предузеће треба да садрже:
ситуацију, предмер и предрачун радова, спецификацију
канализационог материјала, хидраулички прорачун, детаљ
канализационог окна са свом канализационом арматуром и
остало у складу са законом.
Члан 59.
Одобрење за прикључак на канализациону мрежу у
складу са техничким и другим прописима и нормативима
даје Комунално предузеће.
Комунално предузеће може да одобри:
1. трајни прикључак за објекте трајног карактера
изграђене са грађевинском дозволом,
2. градилишни прикључак (привремени прикључак)
за стамбене, пословне или стамбено- пословне објекте који
су у фази изградње са грађевинском дозволом,
3. привремени прикључак за објекте са привременом
грађевинском дозволом,
4. привремени прикључак, посредно, преко суседне
парцеле – за објекте који се прикључују на канализациону
мрежу преко суседне непокретности, ако не постоји
могућност непосредног спајања,
5. привремени прикључак за објекте изграђене без
грађевинске дозволе који су у поступку легализације и то
до завршетка поступка легализације,
6. регистрацију већ изграђеног прикључка за објекте
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изграђене без грађевинске дозволе, а који су у поступку
легализације – привремени прикључак,
7. легализацију већ изграђених прикључака за објекте
изграђене са грађевинском дозволом,
8. измештање и/или реконструкцију постојећег
прикључка.
Члан 60.
Јавно комунално предузеће је дужно да одобри
прикључак на канализациону мрежу, уколико постоје
услови, у року од 15 дана од дана подношења захтева, с
тим да ће Комунално предузеће изградити прикључак
на канализациону мрежу у року од 15 дана од дана када
подносилац захтева за прикључак, односно инвеститор
изврши потребне уплате и прибави специфицирани
материјал.
Члан 61.
Свака зграда, односно непокретност мора да има, по
правилу, посебан канализациони прикључак.
У стамбеним и другим објектима са више улаза
поставља се, по правилу, посебан канализациони прикључак
за сваки улаз.
Канализациони прикључак поставља се тако што се
унутрашње инсталације канализације спајају са уличном
канализационом мрежом. У зависности од капацитета
прикључне цеви Комунално предузеће може захтевати
спајање прикључка са јавном канализационом мрежом
преко ревизионог шахта, у складу са издатим условима за
прикључење.
Изузетно ако то конфигурација терена и други
услови захтевају, унутрашње инсталације канализације се
могу спајати са уличном канализационом мрежом преко
канализационог прикључка суседне парцеле која поседује
регулациону линију, на коме се поставља прво ревизионо
окно, уз писану сагласност власника те парцеле и у складу
са условима Комуналног предузећа.
У случају да не постоје технички услови за гравитационо
одвођење отпадних вода може се применити канализација
под притиском (препумпавање отпадних вода коришћем
посебних уређаја-пумпи са потребним елементима).
У случају из става 4. овог члана неопходна је
писана сагласност власника парцеле оверенa у суду на
којој се поставља ревизионо окно, односно унутрашња
канализациона инсталација.
Члан 62.
Прво ревизионо окно поставља се на парцели
власника, односно корисника прикључка најдаље до 2 м иза
регулационе линије.
Изузетно, код изграђених објеката, чија се грађевинска
линија поклапа са регулационом линијом парцеле, а немају
колски пут, односно немају могућност изградње првог
ревизионог окна на парцели објекта најдаље до 2 м иза
регулационе линије, као и у случају привремених објеката,
подносилац захтева је дужан да се обрати Дирекцији за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
ЈП ради добијања сагласности за изградњу ревизионе шахте
на јавној површини.
Ревизионо окно мора да буде водонепропусно са
уграђеним ливеним пењалицама на сваких 30 цм, смакнуто,
са армираном горњом бетонском плочом са отвором и
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металним поклопцем пречника 60 цм и тежине 30 кг.,
односно одговарајуће тежине за окна постављена на јавној
површини.
У постојећа ревизиона окна може се прикључити
канализациона мрежа новог корисника само уз писану
сагласност власника постојећег прикључка оверенe у суду
и на основу услова које одреди Комунално предузеће.
Минимални пречник канализационе цеви од првог
ревизионог окна до уличне канализационе цеви је Ø 160 мм
од врсте цевног материјала према условима Комуналног
предузећа.
Изузетно, ако постоји техничка и економска
оправданост, Комунално предузеће може дозволити
изградњу прикључка на већ постојећем, легалном
прикључку, под условима Комуналног предузећа.
Члан 63.
Прикључење на градску канализациону мрежу и израду
канализационог прикључка врши искључиво Комунално
предузеће.
Трошкове изградње канализационог прикључка сноси
власник, односно корисник.
Изузетно, Комунално предузеће може одобрити
изградњу прикључака предузетнику или правном лицу, под
условима које одреди Комунално предузеће.
У случају из става 3. овог члана Комунално предузеће
врши надзор и увођење у евиденцију корисника о трошку
предузетника или правног лица.
Приликом изградње уличне канализационе мреже
извођачима је дозвољено само да уграђују косе рачве и остале
фазонске комаде на месту прикључења, односно одводну
цев до 1 м дужине ако се прикључење врши у уличном
ревизионом окну, која мора бити прописно затворена.
Прединвестирање нових канализационих прикључака
се ради када се врши реконструкција коловоза у улици
и то у случајевима када инвеститор канализационог
прикључка није у могућности да у току израде коловозне
конструкције обезбеди неопходну документацију за
израду канализационог прикључка. Финансирање таквог
прикључка може да изврши Комунално предузеће и/или
инвеститор канализационог прикључка.
Члан 64.
Забрањено је:
1. самовољно спајање унутрашњих и других
инсталација канализације са градском канализацијом,
2. одвођење отпадних вода преко унутрашњих
инсталација канализације суседне зграде, односно земљишта
без одобрења Комуналног предузећа,
3. коришћење јавне фекалне канализације за одвођење
атмосферских вода са сливних површина ( кровова,
дворишта, стаза, других бетонираних површина итд.),
4. упуштање у градску канализацију материја које
ометају протицање и пречишћавање отпадних вода или које
могу оштетити градску канализацију,
5. изградња и коришћење септичких јама у улицама
које имају градску канализациону мрежу, осим у случају да
не постоје технички услови за прикључење непокретности,
6. да се кроз ревизионо окно постављају, било које,
друге инсталације.
7. упуштање дренажних вода у јавни систем
канализације, осим у неповољним теренским условима,
али под посебним условима Комуналног предузећа.
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Члан 65.

Корисници су дужни да се при испуштању отпадних
вода придржавају Одлуке о санитарно техничким
условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију
(''Међуопштински службени лист'' , број 4/92).
Члан 66.
На јавним површинама, где постоји сепарациони
систем одвођења отпадних вода
( јавна фекална и атмосферска канализација), власник,
односно корисник објекта је у обавези да изгради потпун
сепарациони систем, одвођења отпадних вода, унутрашњих
инсталација објекта, у складу са издатим условима
Комуналног предузећа.
На јавним површинама, где тренутно не постоји
сепарациони систем одвођења отпадних вода, а планирана
је изградња истог (јавна фекална и атмосферска
канализација), власник, односно корисник објекта је
у обавези да изгради непотпун сепарациони систем,
одвођења отпадних вода, унутрашњих инсталација објекта,
у складу са издатим условима Комуналног предузећа.
Члан 67.
Легализација бесправно изграђеног канализационог
прикључка за објекте са грађевинском дозволом може да се
изврши под условом да власник таквог прикључка испуни
техничке услове и прибави документацију у складу са
чланом 57. ове Одлуке.
Власник или корисник прикључка из става 1. овог
члана дужан је да уплати новчани износ за легализацију у
висини пуне цене прикључка која важи на дан легализације.
Уколико бесправно изграђени прикључак није
изграђен према важећим прописима, трошкове довођења
у исправно стање, према техничким условима Комуналног
предузећа, сноси власник, односно корисник бесправно
изграђеног прикључка и сноси све трошкове због
штете настале изградњом или коришћењем бесправног
прикључка.
Регистрација бесправно изграђеног канализационог
прикључка може се извршити за објекте изграђене без
грађевинске дозволе, а који су у поступку легализације,
о трошку корисника, под условом да корисник таквог
прикључка прибави документацију у складу са чланом 57.
ове Одлуке.
Овакав прикључак, након завршетка поступка
легализације, се мора довести у технички исправно
стање, о трошку корисника. Трошкови одржавања оваквог
прикључка иду, у потпуности, на терет корисника до
тренутка довођења прикључка у технички исправно стање,
односно до легализације објекта.
2. Одржавање канализационог прикључка и
коришћење септичких јама
Члан 68.
Канализациони прикључак одржава о свом трошку
Комунално предузеће.
Уколико дође до оштећења или загушења
канализационог прикључка због непажње или неправилног
коришћења од стране корисника услуга или трећег лица,
Комунално предузеће ће отклонити квар или загушење о
трошку корисника или трећег лица које је проузроковало
квар.
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Члан 69.
Власник, односно корисник објекта, стара се о
одржавању унутрашње (кућне) канализације укључујући и
прво ревизионо окно од уличне мреже и сноси трошкове тог
одржавања.
Прво ревизионо окно мора да се одржава тако
да омогућава правилно функционисање унутрашње
инсталације канализације, као и несметан рад у њему.
Члан 70.
Власник, односно корисник зграде, стана или друге
непокретности дужни су да омогуће приступ радницима
Комуналног предузећа у зграду, односно на земљиште које
припада згради, стану или непокретности, ради контроле
исправности унутрашњих инсталација, окна, због нужних
интервенција и ради узимања узорка отпадне воде за анализу.
Члан 71.
У улицама где не постоји градска (јавна) канализациона
мрежа, корисници су дужни да изграде
прописну,
водонепропусну септичку јаму у складу са законом и
подзаконским актима.
Ако корисник не поступи у складу са одредбом става
1. овог члана, Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
комуналну инспекцију Градске управе Смедерево, наложиће
решењем Комуналном предузећу да таквог корисника
искључи из система градског водовода.
Члан 72.
У деловима града, где не постоји водоводна и
канализациона мрежа, власници, односно корисници су
дужни да поставе покретне WC-е (контејнере).
Ималац септичке јаме и пољског WC-а дужан је да
Комуналном предузећу пријави потребу чишћења јаме, када
се јама напуни до 2/3 своје запремине.
Члан 73.
Пражњење септичких јама врши Комунално предузеће
специјалним цистернама.
Места за пражњење цистерни утврђују се планом,
програмом и одлуком Скупштине града Смедерева.
VI НАПЛАТА НАКНАДА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Члан 74.
Цене комуналних услуга утврђују се у складу са
Законом.
Корисник плаћа накнаду за извршене комуналне услуге
према обиму пружене услуге.
Јединица за мерење и плаћање утрошене и испуштене
воде је кубни метар.
Члан 75.
Обим пружене комуналне услуге утврђује се
очитавањем водомера за утрошену воду, односно уређаја за
мерење количине испуштене воде за услуге канализације или
проценом на основу мерила и критеријума утврђених овом
Одлуком или посебним критеријумима које утврди Градско
веће града Смедерева на предлог Комуналног предузећа.
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Обим пружене комуналне услуге је разлика стања
бројила водомера, односно уређаја за мерење количине
испуштене воде између два очитавања.
Приликом очитавања читају се само цели кубни метри.
Члан 76.
Утврђивање количине испоручене воде проценом
врши се у следећим случајевима:
1. када је објекат привремено остао без водомера или
када је водомер неисправан,
2. када корисник два пута узастопно онемогући
очитавање водомера,
3. у зимском периоду, када временске прилике
онемогуће очитавање,
4. када се корисник прикључи на јавни водовод без
одговарајуће документације,
5. за испоруку воде за заједничке потребе (заједничка
потрошња) ако се не може мерити водомером,
6. ако не постоје технички услови да корисници
стамбених и пословних просторија уграде индивидуални
водомер у складу са чланом 37. ове Одлуке.
У случајевима из става 1. тачка 1., 2. и 3. овог члана
процена се врши на основу просечно испоручене количине
воде кориснику у претходних 12 месеци, односно краћи
период у коме је водомер био исправан. Ако нема података
о просечној потрошњи, процена ће се извршити на основу
средњег дневног утрошка у време процењивања. Ако се
потрошња не може утврдити ни на овај начин Комунално
предузеће ће је утврдити упоређивањем са другим сличним
потрошачима, према важећим стандардима.
У случајевима из става 1. тачка 4. овог члана
процена се врши на основу просечне остварене потрошње
одговарајуће категорије корисника утврђене за годину која
претходи години у којој се врши обрачун и укупног периода
прикључења без одговарајуће документације.
У случајевима из става 1. тачка 5. овог члана, процену
споразумно утврђују Комунално предузеће и корисник.
У случајевима из става 1. тачка 6. процена се утврђује
зависно од врсте делатности:
1. споразумним одређивањем процента, учешћа
потрошње, између корисника и Комуналног предузећа,
за пословни простор у укупној потрошњи, када се део
стамбеног простора претвара у пословни уз сагласност
Комуналног предузећа, под условом да је исти корисник и
стамбеног и пословног простора,
2. споразумним одређивањем, између различитих
корисника стамбених и пословних јединица, процента
учешћа пословних јединица у укупној потрошњи која се
мери преко заједничког водомера, за постојеће објекте, уз
сагласност Комуналног предузећа,
3. у случају немогућности споразумног одређивања
процента учешћа потрошње појединих корисника у укупној
потрошњи која се мери преко заједничког водомера, у року
од 15 дана од дана позива од стране Комуналног предузећа за
доставом споразума, односно настале промене корисника,
процену врши Комунално предузеће на основу посебних
критеријума које утврди Градско веће града Смедерева, на
предлог Комуналног предузећа.
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Члан 77.

Испорука воде за гашење пожара се не наплаћује.
Члан 78.
Ако корисник нема уграђен уређај за мерење
количине испуштене воде, а прикључен је на градски
водовод, обим те комуналне услуге се утврђује на основу
количине испоручене воде утврђене очитавањем водомера
или проценом у складу са члана 76. ове Одлуке.
Ако се корисник снабдева водом из сопственог
изворишта (водовода) испуштена количина воде у градску
канализацију, у случају да није уграђен уређај за мерење
количине испуштене воде, утврђује се проценом, на основу
капацитета тог изворишта (водовода).
Члан 79.
Накнаду за пражњење септичких јама корисник плаћа
по утврђеној цени за сваки долазак цистерне за црпљење.
Члан 80.
Корисник је дужан да омогући и има право да
присуствује очитавању водомера, односно уређаја за
мерење количине испуштене воде.
Предузеће утврђује распоред очитавања водомера и
дужно је, да у случају очитавања ван редовног распореда,
обавести кориснике путем средстава јавног информисања.
У случају контролног појединачног очитавања
водомера корисника Комунално предузеће о томе
обавештава корисника.
Члан 81.
Водомер се очитава месечно, осим у случају када
није могуће очитавање због временских услова или
када корисник није омогућио приступ водомеру, тада се
очитавање врши у дужим временским периодима .
Члан 82.
Индивидуална
потрошња
је
потрошња
индивидуалне стамбене или пословне јединице чија се
потрошња мери индивидуалним водомером.
Заједничка потрошња је потрошња остварена у
заједничким просторијама, на хидрантској мрежи и друге
заједничке потребе.
Члан 83.
Обрачун и фактурисање утрошка воде се врши на
следећи начин:
1. за индивидуалне стамбене, односно пословне,
објекте чија се потрошња мери индивидуалним водомером
фактурисање се врши на основу очитане потрошње;
2. за индивидуалне стамбене објекте у којима је део
простора претворен у пословни уз сагласност Комуналног
предузећа, а потрошња се мери преко истог водомера,
обрачунати део споразумно утврђеног % потрошње се
фактурише за пословни простор, а преостала количина за
стамбени простор, по одговарајућим ценама;
3. за индивидуалне стамбене објекте у којима је део
стамбеног простора претворен у пословни простор без
сагласности Комуналног предузећа, а потрошња се мери
преко истог водомера, целокупна потрошња се фактурише
по цени за привреду до раздвајања инсталација или

Страна 12 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. новембар 2011. године

накнадног добијања сагласности Комуналног предузећа;
4. за стамбено - пословне објекте са индивидуалним
мерењем за сваку стамбену, односно пословну јединицу,
фактурисање се врши на основу очитане потрошње на
индивидуалним водомерима по одговарајућим ценама;
5. за стамбене објекте са више станова, чија се
потрошња мери помоћу заједничког водомера, потрошња
сваког стана се обрачунава расподелом укупно утрошене
воде према броју чланова домаћинства;
6. за стамбено - пословне објекте са више стамбених,
односно пословних јединица, чија се потрошња мери преко
заједничког водомера, део потрошње за сваку пословну
јединицу се обрачунава на основу утврђеног процента
учешћа у укупној измереној потрошњи на водомеру и
фактурише по цени за привреду. Разлика укупно остварене
потрошње на водомеру и збира потрошње свих пословних
јединица фактурише се корисницима стамбених јединица,
по одговарајућој цени, расподелом према броју чланова
домаћинства.
У случају немогућности мерења, потрошња се
утврђује у складу са чланом 76. ове Одлуке.

Корисник има право да захтева да се испита
исправност његовог водомера, а начин провере његове
исправности утврђује Комунално предузеће.
У случају из става 1. овог члана корисник је дужан да
уплати накнаду трошкова демонтаже и контроле водомера.
Комунално предузеће је дужно да водомер демонтира и
достави организацији овлашћеној за проверу исправности.
Ако се контролом установи да је водомер исправан
све трошкове из става 2. овог члана сноси корисник.
У противном трошкове сноси Комунално предузеће, а
уплаћени износ се мора одмах вратити кориснику.

Члан 84.

Члан 91.

Обрачун за утрошену и одведену воду се врши
по важећим ценама. У случају постојања више цена у
обрачунском периоду за које се врши обрачун примениће
се пондерисана цена.
У случају да, због временских услова, није могуће
очитати водомере индивидуалних стамбених објеката
у дужем временском периоду извршиће се привремени
обрачун у складу са чланом 76. ове Одлуке.

Корисник је дужан да Комуналном предузећу пријави,
најкасније у року од 15 дана, све промене од значаја за
кориснички статус, пружање, утврђивање обима и наплату
комуналних услуга.
Пријаву промене броја чланова домаћинства у
стамбеним и стамбено - пословним зградама, врши
председник скупштине станарa, као и све друге промене, у
складу са законом.
Изузетно, ако није формирана скупштина станара,
корисник може да пријави промену броја чланова
домаћинства уз потврду два станара, који користе воду
преко заједничког водомера.
Захтев за промену се подноси у писаној форми
Комуналном предузећу.

Члан 85.
Корисници услуга дужни су да месечно измирују
обавезе за утрошену и испуштену воду у року који одреди
Комунално предузеће, а који не може да буде краћи од 15
дана од датума настанка обавезе.
У циљу заједничког обрачуна за услуге испоруке
и одвођење воде формирају се цене воде са услугом
канализације и без услуге канализације за сваку категорију
корисника.
Корисницима чије су непокретности прикључене
на градски водовод фактурише се цена воде са услугом
канализације ако постоје технички услови за прикључење
на канализациону мрежу.
Члан 86.
Комунално предузеће може да уговори са правним
лицима другачији начин и рокове обрачуна и наплате.
Комунално предузеће може, када се стекну услови,
да врши фактурисање целокупне потрошње и накнаде за
одвођење воде власнику стамбено-пословног објекта или
скупштини станара.
Члан 87.
Накнада за одржавање атмосферске и мешовите
канализације утврђује се путем уговора који Комунално
предузеће закључи са корисником ове услуге.
Члан 88.
Корисник услуга може да поднесе приговор
(рекламацију) Комуналном предузећу на пружене услуге
у складу са важећим Правилником о начину решавања
приговора (рекламација) потрошача на пружене услуге
Комуналног предузећа.

Члан 89.
Комунално предузеће је дужно да по пријему
рекламације корисника, одговори кориснику са изјашњењем
о поднетом захтеву (рекламацији) и предлогом његовог
решавања у роковима одређеним Законом.
Члан 90.

Члан 92.
Корисник који, након престанка корисничког
статуса претходних корисника, настави да користи услуге
комуналног предузећа без регулисања свог корисничког
статуса, дужан је да измири све своје неизмирене обавезе,
регулише свој кориснички статус и настави са измиривањем
својих обавеза које настају по основу коришћења услуга
Комуналног предузећа.
VII СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА СЕ МОЖЕ
УСКРАТИТИ ИСПОРУКА ВОДЕ И ОДВОЂЕЊЕ
ВОДА
Члан 93.
Комунално предузеће ће привремено ускратити
пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења вода
кориснику у следећим случајевима:
1. ако се корисник самовољно прикључи на водоводну
или канализациону мрежу, као и ако без сагласности
Комуналног предузећа на своју кућну инсталацију прикључи
објекат другог физичког или правног лица;
2. када корисник или друго неовлашћено лице предузима
било какве радње на водомеру, односно прикључку;
3. ако је склониште водомера (водомерно окно)
загађено, затрпано, неприструпачно, неусловно, или није
у складу са важећим техничким условима Комуналног

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

предузећа, а корисник није уклонио недостатке ни после
писане опомене од стране Комуналног предузећа;
4. када стање кућних инсталација корисника угрожава
здравље људи, односно квалитет воде у јавној мрежи или
може да проузрокује штету на материјалним добрима или
угрози пружање комуналних услуга другим корисницима;
5. када настане квар или сметња на корисниковој
кућној водоводној или канализационој инсталацији;
6. када се на водоводном прикључку појави електрични
напон;
7. када корисник прикључи локални водовод, односно
сопствени систем за водоснабдевање на градски водовод;
8. ако се вода за пиће користи ненаменски, преко
дозвољеног обима или другог прописаног услова,
9. ако се корисник не придржава мера штедње
прописаних у складу са чланом 23. ове Одлуке;
10. код отказа услуга;
11. када корисник није поступио у складу са чланом
91. а одбија да поступи по члану 92. Одлуке;
12. ако након извршеног прикључења објекта на
водоводну и канализациону мрежу не достави Комуналном
предузећу податке и одговарајућу документацију о новим
власницима или закупцима за увођење у евиденцију нових
корисника;
13. ако корисник не плаћа комуналне услуге у
прописаним роковима;
14. када корисник са сливних површина крова,
дворишта, стаза, бетонских и других површина прикупља
атмосферске воде и испушта их у јавну канализацију
фекалних вода;
15. ако упуштају у градску канализацију материје које
ометају протицање и пречишћавање отпадних вода или које
могу оштетити градску канализацију;
16. када корисник не одржава мерни уређај исправним;
17. ако корисник коме је Комунално предузеће
одобрило привремени прикључак на мрежу водовода и
канализације не легализује објекат у складу са важећим
Законом;
18. ако корисник не достави у року потребну
документацију у складу са чланом 31. ове Одлуке.
Члан 94.
Комунално предузеће, ће у случају из члана 93. ове
Одлуке, прво упозорити корисника да ће га искључити
из система градског водовода или градске канализације,
уколико у остављеном року не поступи по упозорењу.
Ако корисник не поступи по упозорењу из става 2.
овог члана, Комунално предузеће ће, у складу са техничким
условима, искључити корисника из система градског
водовода или градске канализације.
Члан 95.
Комунално предузеће, врши искључење корисника са
водоводне мреже на терет корисника и то:
1. затварањем и пломбирањем првог вентила испред
водомера;
2. затварањем, пломбирањем првог вентила испред
водомера и демонтажом водомера и штопирањем
прикључка;
3. искључењем на јавној површини на уличној
водоводној мрежи, односно затварањем вентила
на прикључној огрлици или ископавањем и
уклањањем телескопске гарнитуре.
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Комунално предузеће, врши искључење корисника са
канализационе мреже на терет корисника и то:
1. искључиво на месту прикључења прикључне цеви
на јавну уличну канализациону мрежу.
Члан 96.
По престанку разлога због којих је дошло до
искључења, на основу члана 93. ове Одлуке, Комунално
предузеће је дужно да изврши поновно прикључење
корисника одмах, а најкасније у року од 3 дана од пријаве
отклањања узрока.
Трошкове искључења и поновног укључења и друге
трошкове до којих долази у случајевима из члана 93. ове
Одлуке сноси власник, односно корисник услуге.
Члан 97.
Када се корисник прикључи на систем градског
водовода, односно градске канализације без одговарајуће
документације,
односно
сагласности
Комуналног
предузећа, Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
комуналну инспекцију Градске управе Смедерево издаје
налог Комуналном предузећу о искључењу тог корисника.
Поступак за издавање Решења о искључењу
корисника покреће Одељење за инспекцијске послове Одсек за комуналну инспекцију Градске управе Смедерево
на основу пријаве Комуналног предузећа, другог правног
или физичког лица.
Члан 98.
Трошкови настали приликом извршења Решења из
члана 97. ове Одлуке падају на терет корисника.
Члан 99.
Власник, односно корисник уз сагласност власника
ими право да откаже коришћење комуналне услуге испоруке
и одвођења воде, ако отказом не доводи до поремећаја
пружања комуналних услуга другим корисницима.
Отказ се даје у писаној форми, најмање 15 дана пре
престанка коришћења комуналних услуга.
Отказ може да буде:
1. трајан за објекте који се руше,
2. привремени за објекте у којима нико не станује или
се привремено не употребљавају.
Код трајног отказа врши се физичко искључење,
односно затварање (блиндирање) на месту споја са уличном
мрежом.
Код привременог отказа потрошње воде корисник
је дужан да испусти воду из инсталација, а Комунално
предузеће демонтира водомер, записнички га предаје
кориснику и пломбира први вентил.
Све трошкове отказа коришћења комуналних услуга
сноси корисник услуга.
VIII НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 100.
Надзор над применом ове Одлуке врши Градска
управа града Смедерева преко Одељења за инспекцијске
послове и Одељења комуналне полиције у складу са својим
законским овлашћењима.
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Члан 101.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице, ако не поступи
, или поступи супротно одредбама члана:
16.,17.,18.,19.,21.,22.,27.,31.,32.,36.,40.,47.,48.,49.,50.,56.,63
.,64.,65.,66.,70.,71.,72.,73.,80.,91.,96. и 97. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се за прекршај одговорно лице , ако не
поступи , или поступи супротно одредбама члана: 16.,17.,1
8.,19.,21.,22.,27.,31.,32.,36.,40.,47.,48.,49.,50.,56.,63.,64.,65.,
66.,70.,71.,72.,73.,80.,91., 96. и 97. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00
динара казниће се за прекршај предузетник , ако не поступи
, или поступи супротно одредбама члана: 16.,23.,27.,31.,36
.,40.,47.,48.,49.,50.,56.,63.,64.,65.,66.,70.,71.,72.,73.,80.,91. и
97.ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице, ако не
поступи, или поступи супротно одредбама члана: 16.,23.,
27.,31.,36.,40.,47.,48.,49.,50.,56.,63.,64.,65.,66.,70.,71.,72.,73
.,80.,91. и 97. ове Одлуке.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 102.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о градском водоводу и канализацији (''Службени
лист општина Смедерево и Ковин '', број 18/2002).

Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која настаје
на радном месту и у радној околини, буку која настаје у
превозном средству, буку која потиче од војних активности
на армијским полигонима и активности на заштити од
елементарних непогода, природних и других удеса,
буку од активности у домаћинству или буку из суседног
домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је
стварају.
Члан 2.
Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о
томе да својом делатношћу и активностима не угрожавају
окружење буком.
Буком се у смислу ове Одлуке сматра нежељен или штетан
звук.
Изворима буке, у смислу ове Одлуке сматра се сваки
уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација
постројења, технолошки поступак, електроакустички
уређај, покретни и непокретни објекти који под одређеним
околностима генеришу звук, машине, постројења, апарати,
инструменти, озвучења, справе и други уређаји и алати
чије функционисање производи буку, а такође и отворени
и затворени простори за спорт, игру, плес, представе,
концерте, слушање музике и слично као и угоститељски
објекти, гараже, паркинг простори и друго.

Члан 103.

АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Смедерева''.
Број 352-19/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

4. новембар 2011. године

Члан 3.
У складу са урбанистичким плановима на територији
града Смедерева, подручја насељених места разврставају
се у следеће зоне:

198.
На основу члана 31. став 1. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и
43/2011 - одлука УС), члана 8. Закона о заштити од буке у
животној средини („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2009 и 88/2010), члана 20. став 1. тачка 11. и члана
32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 14. став 1. тачка 11. и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

Зона

1.

Подручја за одмор и рекреацију,
болничке зоне и опоравишта,
културно-историјски
локалитети, велики паркови/
туристичка подручја, кампови и
школска зона

50

40/45

2.

Чисто стамбена подручја

55

45

3.

Пословно-стамбена подручја,
трговачко-стамбена подручја и
дечија игралишта

60

50

4.

Градски
центар,
занатска,
трговачка, административноуправна зона са становима, зоне
дуж аутопута, магистралних и
градских саобраћајница

65

55

5.

Индустријска,
складишна
и
сервисна
подручја
и
транспортни терминали без
стамбених зграда

ОД Л У КУ
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД
БУКЕ И ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу заштите животне средине од
буке, врши се акустичко зонирање простора града Смедерева
и прописују мере заштите од буке и друге мере у складу са
Законом и другим прописима.

Намена простора

Максимални дозвољени
ниво буке у dB(А)
ноћ
дан и вече (од 22:00
до 6:00h)

На граници ове зоне
бука не сме прелазити
граничну вредност у
зони са којом се граничи

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у
ставу 1. овог члана се односи на укупну буку која потиче из
свих извора буке на посматраној локацији.
Акустичко зонирање територије града Смедерева
утврђује се графичким прилогом („Карта акустичког
зонирања“) која је саставни део ове Одлуке.
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ
Члан 4.
На територији града на отвореном, полуотвореном
и затвореном простору (надстрешнице, импровизована
барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже,
дворишта и слично) забрањује се инсталирање, пуштање
у погон и коришћење било какве машине, уређаја,
постројења и слично чији ниво звучне снаге у било ком
режиму рада прелази допуштени ниво буке дефинисан
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гласник Републике Србије“, број 75/2010).
У занатским и другим радионицама и погонима
за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично
у којима се обављају бучне радне операције (ковање,
закивање, резање, брушење, дробљење, млевење,
заваривање, фарбање, лакирање и слично) забрањује се
рад на отвореном простору, као и при отвореним вратима
и прозорима објекта.
Члан 5.
Извори буке из члана 2. ове Одлуке морају поседовати
исправу са подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања, као и упутство о мерама
за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација,
стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).
Мерење буке врши стручна организација овлашћена
од Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања, које уједно и прописује услове и методологију
мерења буке у складу са Законом о заштити од буке у
животној средини („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2009 и 88/2010).
Извори буке морају се употребљавати и одржавати
тако да бука не прелази дозвољени ниво буке у средини у
којој човек борави.
Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују
буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне
непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би
могли изазвати веће материјалне штете, али само за време
док те околности постоје, о чему је корисник дужан да
обавести Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
инспекцију за заштиту животне средине.
Члан 6.
Забрањено је, без одобрења Одељења за инспекцијске
послове - Одсека за инспекцију за заштиту животне
средине, постављати звучне кутије на отвореном простору,
у баштама отвореног и затвореног типа угоститељских
објеката, на спољним отворима објеката (вратима,
прозорима, вентилационим отворима, тендама и слично),
као и у њиховој непосредној близини.
Музички уређаји са којих се емитује музика или
изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука
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прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави,
морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука
ограничава на установљен максимални допуштени ниво
утврђен стручним налазом (у даљем тексту - лимитатор).
Члан 7.
Није дозвољено извођење музичког програма без
претходно прибављеног одобрења за извођење музичког
програма од стране Одељења за инспекцијске послове Одсека за инспекцију за заштиту животне средине.
Власници угоститељских и других сличних објеката,
могу на основу поднетог захтева и уплаћене локалне
комуналне таксе прибавити одобрење за извођење музичког
програма.
Одобрење за извођење музичког програма у
угоститељским и другим сличним објектима може се
издати под следећим условима:
1. да се музички програм изводи искључиво у
затвореном простору;
2. да бука произведена са музичких уређаја не
прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек
борави;
3. да музички уређаји, код којих је мерењем утврђено
да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој
човек борави, морају имати уграђене уређаје којима
се јачина звука ограничава на установљен максимални
допуштени ниво утврђен стручним налазом (у даљем
тексту - лимитатор).
Извођење музичког програма неће се одобрити у
случају постојања учесталих пријава о ремећењу мира и
спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене
белешке надлежних органа и слично).
Члан 8.
Није дозвољено извођење музичког програма на
отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног
типа угоститељских објеката, као ни у угоститељским
објектима унутар стамбено-пословних центара.
Изузетно, може се одобрити извођење музичког
програма на отвореном простору, у баштама угоститељских
објеката отвореног и затвореног типа у данима градских и
сеоских манифестација (Смедеревска јесен, градска слава,
сеоске славе и манифестације, 8. март и слично).
Члан 9.
Угоститељски објекти који се определе за рад по
ноћном распореду у својству „ноћног клуба“ морају да
испуне следеће услове у делу заштите животне средине од
буке:
1. да се музички програм изводи искључиво у
затвореном објекту;
2. да власник угоститељског објекта поседује у објекту
сталне музичке уређаје преко којих се регулише емитовање
звука (појачала, миксете и звучне кутије);
3. да бука која се емитује са музичких уређаја не
прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек
борави;
4. да музички уређаји код којих је, мерењем
установљено да бука прелази дозвољени ниво буке у
средини у којој човек борави, морају имати уграђене
лимитаторе којима се јачина звука ограничава на установљен
максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом;
5. да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и
спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене
белешке надлежних органа и слично).
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НАДЗОР И КОНТРОЛА
Члан 10.
Инспекцијски надзор над применом одредба ове
Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
инспекцију за заштиту животне средине.
Контролу над применом члана 4. став 2., члана 6. став
1., члана 7. став 1., члана 8. став 1. ове Одлуке у складу са
законом врши Одељење комуналне полиције.
У обављању послова из своје надлежности Одељење
комуналне полиције сарађује са Одељењем за инспекцијсе
послове - Одсек за инспекцију за заштиту животне средине
и овлашћена је да исте обавести да предузму мере из своје
надлежности.

4. новембар 2011. године

Одељење за инспекцијске послове - Одсек за
инспекцију за заштиту животне средине донеће закључак
којим се поступак обуставља.
Члан 14.
Физичка и правна лица на које се ова Одлука односи
дужни су да инспектору за заштиту животне средине
и комуналном полицајцу омогуће несметано вршење
послова, ставе на увид потребна документа и да у року који
инспектор одреди изврше наложено.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Члан 15.

У вршењу надзора над одредбама мера заштите од
буке на територији града Смедерева, инспектор за заштиту
животне средине Одељења за инспекцијске послове-Одсека
за инспекцију за заштиту животне средине има право и
дужност да утврђује да ли:
1. је у промету извор буке без прописане исправе
са подацима о нивоу буке (атест, произвођачка
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке
итд.),
2. се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука
не прелази прописани ниво,
3. се врше прописана мерења буке,
4. су испуњени услови у делу заштите животне средине
од буке.
У вршењу контроле над одредбама мера заштите од
буке на теритотији града Смедерева комунални полицајац
Одељења комуналне полиције Градске управе Смедерево
има право и дужност да утврђује да ли:
1. се бучне занатске радње обављају у складу са чланом
4. став 2. ове Одлуке,
2. су звучне кутије постављене у складу са чланом 6.
став 1. ове Одлуке,
3. се музички програм изводи у складу са чланом 7. став
1 и чланом 8. став 1. ове Одлуке.

Новчаном казном од 50.000,00 до 125.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако
поступи противно одредбама чланова 4., 5., 6., 7., 8. , 9. и
14.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од
10.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 5.000,00 до 12.500,00 динара казниће се физичко лице.

Члан 12.
У вршењу послова из члана 11. став 1. ове Одлуке
инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да:
1. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном
року,
2. нареди у одређеном року отклањање неправилности,
3. забрани промет, односно коришћење извора буке док
се не отклоне утврђени недостаци,
4. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,
5. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
У вршењу послова из члана 11. став 2. ове Одлуке
комунални полицајац је овлашћен да:
1. примени овлашћења прописана чланом 16. став
1. Закона о комуналној полицији („Службени гласник
Републике Србије“, број 51/2009 )
2. обавести о утврђеним неправилностима инспектора за
заштиту животне средине,
3. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 13.
Уколико странка која је поднела пријаву због буке
не дозволи извршавање прописаних и наложених мерења
нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе
пословање са овом Одлуком у року од месец дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од три
месеца (у случају неопходних грађевинских радова).
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
одредбе чланова 16., 21., 22., 23. и 24. став 3. Одлуке о
распореду радног времена у области промета на мало,
угоститељства, занатства и других услужних делатности
у граду Смедереву („Службени лист општине Смедерево“,
број 7/2005 и 8/2007 и „Службени лист града Смедерева“,
број 9/2009).
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о мерама за заштиту од буке на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-162/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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199.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006 и 47/2011), члана 32. став 1. тачка 3. и тачка 13., 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 3. и тачка 13. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

2. Наплату локалне комуналне таксе из овог Тарифног
броја врши Одељење за инспекцијске послове Градске
управе града Смедерева;
3. Уплата локалне комуналне таксе овог Тарифног
броја врши се на рачун за уплату јавног прихода број 840741541843-50.“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-126/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2010)
члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше Одељење
за инспекцијске послове, Одељење локалне пореске
администрације и Одељење комуналне полиције Градске
управе града Смедерева.“.
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200.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011), члана
20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став 1.
тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Надлежни суд за вођење прекршајног поступка у
случају повреда одредаба ове Одлуке је Прекршајни суд у
Смедереву.
Таксени обвезник локалне комуналне таксе који не
поступи у складу са чланом 8. ове Одлуке, казниће се за
прекршај новчаном казном и то:
1. Правно лице у износу од 10.000 до 100.000 динара,
2. Предузетник у износу од 5.000 до 50.000 динара,
3. Физичко или одговорно лице у правном лицу у
износу од 3.000 до 10.000 динара.
Уколико обвезник локалне комуналне таксе не
испуни своју таксену обавезу у складу са Тарифним
бројевима наведене Одлуке, Одељење локалне пореске
администрације Градске управе града Смедерева ће
принудно извршити наплату неплаћене локалне комуналне
таксе.“.
Члан 3.
У Таксеној тарифи Тарифни број 6. мења се и гласи:
„Тарифни број 6.
За коришћење обале у пословне сврхе утврђује се
локална комунална такса, сразмерно времену коришћења и
то по:
метру дужном 5,00 динара дневно и
метру
квадратном
0,50
динара
дневно
(манипулативни простор).
НАПОМЕНА:
1. Локална комунална такса се плаћа за коришћење
обале у пословне сврхе сразмерно времену коришћења;

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОРАНСКИ ГАЈ“
У СМЕДЕРЕВУ
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА – ИЗВОД ИЗ
КОНЦЕПТА/ ПРОГРАМА/ ПЛАНА
1. УВОДНИ ДЕО
Простор обухваћен Планом детаљне регулације
„Горански гај“ (у даљем тексту: План) припада катастарској
општини Смедерево и налази се у оквиру границе
грађевинског реона града Смедерева.
Обухвата потез између парцела породичног становања
подручја „Плавинац“ и „Југово“ и представља вредну
природну и амбијенталну целину.
Налази се између Горанске улице и Удовичког пута,
односно делом Удовичког потока. Представља падину у
оквиру које се издвајају платои са благим нагибима према
северу - са којих се пружају изузетне визуре према Дунаву
и стрме падине са нагибом према северозападу - Удовичком
потоку.
Подручје обухвата Плана налази се у обухвату
Генералног плана „Смедерево 2020.“ и није покривено
урбанистичким планом нижег реда. Израда Плана
представља покушај да вредан градски простор, који је
предмет планске обраде, добије адекватан третман, с обзиром
да носи значајан потенцијал за формирање туристичких
и рекреативних садржаја, а тиме и могућност унапређења
вредности и препознатљивости коју сада исказује.
2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Израда Плана иницирана је од стране Удружења
косача „Плавинац“ Смедерево, а подржана од стране МЗ
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„Плавинац“. Непосредни повод за израду Плана је Одлука
о изради Плана детаљне регулације „Горански гај“ у
Смедереву, коју је донела Скупштина града Смедерева.
Програм за израду урбанистичког плана „Горански
гај“, који је усвојен на Комисији за планове града Смедерева,
се на основу мишљења исте прихвата као Концепт плана и
представља основ за Полазне основе Плана.
3. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Доношењем Плана ствара се реална претпоставка
инвестиција на овом простору и доприноси унапређењу
вредности предметног подручја - у смислу искоришћености,
уређености и обликовања. Дакле, циљеви израде Плана су:
 активирање предметног простора изградњом нових
објеката и садржаја ;
 инфраструктурно опремање – саобраћајно и
комунално;
 омогућавање квалитетног приступа предметном
простору грађанима Смедерева и другим корисницима;
 очување и унапређење пејзажних и амбијенталних
вредности предметног простора.
4. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана:
 Одлука о изради Плана детаљне регулације „Горански
гај“ у Смедереву број 350-86/2011-12 од 28.04.2011.
године - Скупштина града Смедерева,
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 –испр.,
64/2010 – одлука УС и 24/2011),
 Правилник о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник Републике
Србије“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011).
5. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Подручје обухваћено границом Плана Генералним
планом „Смедерево 2020.“ је :
према намени површина –Култура, туризам и
угоститељство и Зелена површина
у оквиру Зона са истим правилима грађења –
Зона специфичних просторних целина, за коју нису
утврђена правила уређења и грађења, већ се она
утврђују посебним плановима, у складу са наменом из
ГП и условима заштите природне и културне баштине
у оквиру Плана заштите непокретних културних
добара предвиђено као потенцијална локација за
премештање објеката, појединих вредних примера
градитељског наслеђа Смедерева из прошлих епоха
– предвиђено је да се исти преместе, рестаурирају
и ревитализују у складу са принципима заштите
споменичког градитељства на локацију где би се
формирао етно-парк Смедерева.
6. ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
6.1. Граница и површина обухвата Плана
Границу Плана чине Удовички пут, односно
делом Удовички поток, Горанска и Призренска улица и
изграђене парцеле породичног становања у оквиру потеса
„Плавинац“.
Опис границе плана
Граница Плана иде северном границом кат. парц. бр.
4787, северном границом кат. парц. бр. 4782 и северном
границом кат. парц. бр. 4781, наставља западном границом
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кат. парц. бр. 4781, западном границом кат. парц. бр. 4779,
западном и јужном границом кат. парц. бр. 4791/8, јужном
границом кат. парц. бр. 4793, западном, јужном и до краја
источном границом кат. парц. бр. 4787, где завршава.
Све катастарске парцеле су новог премера, К.о. Смедерево.
Укупна површина простора Плана износи око 6,84 ha.
6.2. Катастарске парцеле у обухвату Плана
У обухвату Плана налазе се катастарске парцеле бр. :
4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788,
4789, 4790, 4791/8, 4793 и 4794 н.пр. све К.о. Смедерево.
7. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
7.1. Постојећа намена и режим коришћења земљишта
Парцеле у обухвату Плана катастарски се воде као
парцеле шуме, воћњака, пашњака и као изграђене парцеле –
парцеле некатегорисаног пута и парцела Мотела „Биковац“.
Мотел „Биковац“ налази се у оквиру комплекса
некадашњег
туристичко-угоститељског
комплекса
заједно са објектом депаданса који је садржао смештајне
капацитете, укључујући и појас зеленила у залеђу. С
обзиром да је у дужем временском периоду изостала свака
брига о овом комплексу, исти је у знатној мери деградиран
и девастиран.
Парцеле у северном делу – поред Горанске улице, на
основу годишњег закупа земљишта, користе се у функцији
пољопривреде – као баште.
Парцеле које су, периодичним акцијама Покрета
горана Смедерево пошумљаване, одржава Удружења
косача „Плавинац“ Смедерево и користе се за одржавање
манифестације „Косидба у Горанском гају“, која је постала
део туристичке понуде Смедерева и представља другу по
величини туристичку манифестацију која се одржава у
Смедереву и другу по величини манифестацију овог типа
у Србији.
У оквиру парцела у јужном делу обухвата Плана
изграђени су спортски терени.
7.2. Природне и амбијенталне карктеристике
Простор у обухвату Плана због свог положаја и
природних карактеристика, пре свега своје конфигурације,
представља вредну природну и амбијенталну целину.
Остаци некадашње вегетације, која је такође на овом
простору била условљена орографски – заједница китњака
и граба ( Querco-carpinetum serbicum Rud.), налазе се
само на стрмим падинама, где конфигурација терена није
дозвољавала крчење шуме.
У оквиру парцела Мотела „Биковац“ налазе се вредни
појединачни примерци листопадног и четинарског дрвећа.
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7.3. Стечене условљености – карактеристике
у обухвату Плана
Постојећи објекти
Предметно подручје је неизграђено, осим катастарске
парцеле бр.4779, која припада комплексу Мотела „Биковац“,
на којој се налази објекат ресторана и објекат депаданса.
Ови објекти не представљају објекте градитељског наслеђа
утврђених за непокретна културна добра, као ни објекте
који уживају претходну заштиту.
Постојеће стање и капацитети саобраћајне
инфраструктуре
Предметно подручје ослања се северном страном
на Горанску улицу – градска магистрала (државни путни
правац Р100), ширине коловоза 6,0m и преко ње остварује
везу са постојећом градском уличном мрежом. Западном
станом ослања се на Удовички пут – улица I реда, која има
ширину коловоза 5,5m.
Са јужне стране предметног простора налази се
стамбена саобраћајница – Призренска улица, ширине
5,5m.
Наведеним саобраћајницама предметни комплекс
остварује везу са постојећом градском уличном мрежом.
У оквиру предметног простора налази се и пешачко-колска
комуникација, од Удовичког пута до Призренске улице,
ширине 4,0m, којом се остварује веза кроз комплекс.
Постојеће стање и капацитети техничке и
комуналне инфраструктуре
Стање инфраструктурних система у обухвату Плана и
непосредном окружењу је следеће:
Водоводна мрежа (градска мрежа водовода):
 Водоводна линија PVC 250 дуж Горанске улице;
 Водоводна линија LG D100 дуж Удовичког пута, од
Горанске улице до Мотела „Биковац“;
 Водоводна линија у Призренској улици.
Фекална и атмосферска канализациона мрежа:
 Дуж Горанске улице није изведена градска
канализациона мрежа;
 У Призренској улици постоји градска канализација.
Електроенергетска мрежа (ЕД објекти):
 ТС 10/0,4 kV, са северозападне стране Удовичког
пута, која је предвиђена за измештање;
 Подземни вод 1Е10, напонског нивоа 10 kV, од
постојеће ТС 10/0,4 kV до надземног вода напонског
нивоа 10 kV, који су предвиђени за демонтажу;
 Нисконапонска мрежа од Горанске улице до
надземног вода напонског нивоа 10 kV који се пружа
дуж Удовичког пута;
 Надземни вод напонског нивоа 10 kV, дуж Удовичког
пута, од постојеће ТС10/0,4 kV према Удовицама;
 Надземни вод напонског нивоа 10 kV, од Призренске
улице до надземног вода напонског нивоа 10 kV, који
пролази кроз комплекс, поред к.п. бр.4788, који је
предвиђен за демонтажу и
 Надземни вод напонског нивоа 10 kV, који пролази
кроз комплекс и пружа се у правцу исток-запад,
северно од комплекса „Биковац“.

4. новембар 2011. године

Телекомуникациона мрежа:
 Међумесни коаксијални ТК кабл на релацији БеоградСмедерево;
 Оптички ТК кабл;
 Армирани(мрежни) ТК кабл и
 Ваздушни ТК изводи.
7.4. Оцена стања животне средине
Група за заштиту животне средине – Одељења за
урбанизам , изградњу и комуналне делатности Градске
управе Смедерево, донела је Решење о неприступању
изради Стратешке процене утицаја на животну средину
за ПДР „Горански гај“ у Смедереву, број 501-207/09-08
од 07.10.2009. године.
Овим се не искључује обавеза израде Студије о
процени утицаја пројекта на животну средину за изградњу
појединих објеката, у складу са важећом законском
регулативом.
8. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
8.1. Процена развојних могућности
На основу анализе и оцене постојећег стања, уз
сагледавање свих потенцијала локације – пре свега
доступности (државни путни правац Р100), као и
атрактивности – природна конфигурација и близина Дунава,
узимајући у обзир и условна ограничења (релативна
геолошка нестабилност терена), реално је да се могу
обезбедити услови за развој планираних намена:
 туристичке – угоститељски комплекс, манифестације,
излетнички туризам;
 културно-споменичке – презентација градитељског
наслеђа смедеревског краја и
 спортско-рекреативне – зелене површине, спортски
терени.
Узимајући у обзир већ традиционалну манифестацију
„Косидба у Горанском гају“ предметно подручје је већ сада
постало интегрисано у живот локалног становништва и
привлачна дестинација на регионалном нивоу.
Реализацијом планираних садржаја стварају се могућности
за нове инвестиције којима ће се обогатити туристичка и
културна понуда града Смедерева.
8.2. Концепт организације и уређења простора у
обухвату Плана
Предложен је концепт просторне организације и
уређења којим ће се очувати карактеристична обележја
предметног простора, која су последица његове природне
конфигурације.
Kонцептом просторне организације комплекса
„Горански гај“ предложене су две основне целине у
оквиру предметног подручја, у оквиру којих су издвојене
специфичне зоне за које се утврђују правила уређења и
грађења:
А Туристичко-угоститељски комплекс и
Б Комплекс излетишта
8.3. Предвиђено грађевинско подручје са предлогом
површина јавне намене
Од укупног грађевинског подручја у обухвату Плана
за површине јавне намене предвиђен је целокупан комплекс
излетишта.
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II ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Планом се, у складу са основним концептом
просторног уређења из Генералног плана, дефинишу
површине за јавне намене и намене у оквиру грађевинског
подручја.
Целокупно подручје обухвата Плана налази се у
оквиру грађевинског подручја, у оквиру кога су предвиђене
следеће намене:
 Туристичко-угоститељски објекти и садржаји ,
 Туристичко-излетнички објекти и садржаји,
 Ресторан видиковац са пратећим садржајима и
зеленим површинама,
 Спортско –рекреативни терени,
 Зелене површине са дефинисаним површинама за
косидбу – у функцији манифестације „Косидба на
Плавинцу“,
 Заштитно зеленило и
 Саобраћајне површине.
2.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

За површине за јавне намене предвиђен је Комплекс
излетишта који је Планом предвиђен као посебна зона, са
издвојеним посебним целинама и у оквиру кога се налазе
све саобраћајне површине.
3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ
Планом су, у складу са дефинисаним наменама,
дефинисане карактеристичне зоне у оквиру грађевинског
подручја, са посебним условима и режимима коришћења,
за које се утврђују посебна правила уређења и грађења.
Kонцептом просторне организације комплекса
„Горански гај“ дефинисане су две зоне:
3.1. ЗОНА „А“: ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИ
КОМПЛЕКС
У оквиру предметне зоне, укупне површине 1ha и 87,28а,
што износи 27,37% укупног обухвата Плана, издвојене
су две целине:
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Предвиђено је задржавање појаса зеленила у оквиру
постојеће шкарпе, где је оно орографски условљено и има
заштитну функцију, а такође представља границу између
предметних зона.
Укупна површина је 1ha и 59,27а, што износи 23,28%
укупног обухвата Плана.
3.2. ЗОНА „Б“: КОМПЛЕКС ИЗЛЕТИШТА
У оквиру предметне зоне, укупне површине 4ha и 96,96а,
што износи 72,63% укупног обухвата Плана, издвојене
су следеће целине:
•

„Б 1“: Зона за изградњу туристичко-излетничких
објеката и пунктова

Обухвата парцеле које се налазе између Горанске
улице, Удовичког пута и Мотела „Биковац“ ( бр.4782,
4784, 4783 и 4780).
Предметна целина је потенцијална локација за
измештање евидентираних објеката градитељског наслеђа
Смедерева (за ову намену процена је да је капацитет
локације 5-8 објеката), односно локација за изградњу
нових објеката и садржаја туристичке, угоститељске и
услужне намене.Укупна површина је 1ha и 10,05а, што
износи 16,08% укупног обухвата Плана.
•

„Б 2“: Зона зеленила са дефинисаним
површинама за косидбу

Обухвата део кат. парц. бр. 4786, кат. парц. бр. 4789,
4794 и део кат.парц.бр. 4787.
Ова зона подразумева зеленило парковског типа
са пратећим садржајима, у оквиру кога су дефинисане
површине за косидбу у функцији одржавања манифестације
„Косидба у Горанском гају“.
Укупна површина је 1ha и 19,33ха, што износи 17,44%
укупног обухвата Плана.
•

„Б 3“: Зона за изградњу ресторана видиковца са
пратећим спорстско-рекреативним садржајима и
зеленилом

Ова целина обухвата парцелу Мотела „Биковац“ (бр.
4779), на којој су постојећи објекти ресторана и депаданса
и у оквиру које је могућа реконструкција и адаптација
постојећих објеката, односно изградња нових у складу са
дефинисаним правилима грађења.
Укупна површина је 28,01а, што износи 4,09% укупног
обухвата Плана.

Обухвата део кат. парц. бр. 4786, где је у оквиру
заравњеног дела – платоа са највишом висинском котом
на овом делу, предвиђена могућност изградње ресторана
видиковца, с обзиром на изузетне визуре према Дунаву.
Укупна површина је 1ha и 29,64а, што износи 18,95%
укупног обухвата Плана.
•
„Б 4“: Зона спортско-рекреативних садржаја
Обухвата део кат. парц. бр. 4786 непосредно уз
Призренску улицу, у оквиру које се већ налазе спортски
терени.
Укупна површина је 35,77а, што износи 5,21% укупног
обухвата Плана.

•

•

•

„А 1“: Зона за изградњу репрезентативних
угоститељских објеката

„А 2“: Зона за изградњу смештајних капацитета
бунгаловског типа

Ова целина обухвата парцеле са југоисточне стране Мотела
„Биковац“ (бр. 4790, 4789 и 4791/8), у оквиру које је предвиђена
могућност изградње смештајних капацитета – бунгалова
(појединачних, двојних или групација), као и објеката
централних садржаја у функцији њиховог коришћења.

„Б 5“: Зона зеленила заштитне функције
Ова целина обухвата парцелу између парцела породичног
становања у Призренској улици и комплекса Мотела „Биковац“
(део к.п.бр. 4793). Предвиђено је задржавање појаса зеленила
у оквиру постојеће шкарпе, где је оно орографски условљено
и има пре свега заштитну функцију.
Укупна површина је 52,05а, што износи 7,62% укупног
обухвата Плана.
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3.3. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Концептом саобраћајног решења све саобраћајне
површине дефинисане су у оквиру површина за јавне
намене, које се налазе у оквиру Зоне „Комплекс излетишта“,
чиме су обезбеђене све приступне саобраћајнице за обе
зоне.
Укупна површина је 50,12а, што износи 7,33%
укупног обухвата Плана.
4. БИЛАНС ПОВРШИНА

Површина

А
ТУР. –УГОСТ. КОМПЛЕКС

А.1.

А.2.

Зона за изградњу
репрезентативних
угоститељских
објеката

Зона за изградњу
смештајних
капацитета
бунгаловског типа

Б
КОМПЛЕКС
ИЗЛЕТИШТА

УКУПНО ТУРИСТИЧКОУГОСТОСТИТЕЉСКИ КОМПЛЕКС

Зона за изградњу
туристичкоБ.1.
излетничких
објеката и
пунктова
Зона зеленила
са дефинисаним
Б.2.
површинама за
косидбу
Зона за изградњу
ресторана
видиковца
са пратећим
Б.3.
спортскорекреативним
садржајима и
зеленилом
Зона спортскоБ.4.
рекреативних
садржаја
Зона зеленила
Б.5.
заштитне
функције
САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

Целокупно подручје обухвата Плана налази се у оквиру
грађевинског подручја, тако да је оно једнако површини
Плана – 6.84.24hа.
5. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ТЕХНИЧКЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1. Трасе, коридори и капацитети саобраћајница

Биланс планираних намена у обухвату Плана, којим
су обухваћене површине за јавне намене ( које су у случају
предметног Плана цела Зона ‚‘Б‘‘ – Комплекс излетишта)
и површине карактеристичних зона и целина у оквиру
грађевинског подручја, дат је табеларно:
Биланс површина карактеристичних зона у обухвату
Плана дат је табеларно.
Табела бр.1: Биланс површина карактеристичних зона
НАМЕНА ПОВРШИНА
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ha

a

m²

%

-

28

01

4,09

1

59

27

23,28

1

87

28

27,37

1

10

05

16,08

1

19

33

17,44

1

29

64

18,95

-

35

77

5,21

-

52

05

7,62

50

12

7,33

УКУПНО КОМПЛЕКС ИЗЛЕТИШТА

4

96

96

72,63

УКУПНО

6

84

24

100

У складу са ГП „Смедерево 2020“ задржава се
регулација постојећих саобраћајница - Горанске улице,
Удовичког пута и Призренске улице. Дакле, задржава се
постојећа саобраћајна мрежа, којом је комплекс повезан са
постојећом градском уличном мрежом, којом се обезбеђује
адекватан приступ предметном подручју.
Приступне саобраћајнице за обе зоне дефинисане су
у оквиру површина за јавне намене, које се налазе у оквиру
Зоне „Комплекс излетишта“, а у оквиру „Комплекса
излетишта“ се обезбеђује пешачко-колска комуникација,
ширине 4,0m, са рестриктивним режимом саобраћаја
(интервентна возила, одржавање комплекса и слично).
5.2. Трасе, коридори и капацитети техничке
инфраструктуре
Површине и коридори за планирану техничку
инфраструктуру предвиђени су у оквиру површина за
јавне намене и у оквиру интерних пешачко-колских
комуникација.
Изградња нових објеката, према потребама будућих
садржаја у граници Плана, реализоваће се према правилима
уређења и грађења за објекте техничке инфраструктуре у
Плану, као и према условима надлежних дистрибутивних
предузећа.
Електроенергетска мрежа
ПД за дистрибуцију електричне енергије ЦЕНТАР
д.о.о. Крагујевац ЕД „Електроморава“ Смедерево
сопственим средствима планира изградњу нове монтажнобетонске ТС 10/0,4 kV и изградњу надземних далековода
10/0,4 kV дуж Удовичког пута – наставак од старе до
нове ТС и дуж к.п. 4788, као и реконструкцију постојећег
далековода 10 kV, поред к.п. бр.4788 у горњем делу трасе
према Призренској улици и демонтажу дрвених стубова.
Задржава се постојећа мрежа јавне расвете дуж пешачкоколске комуникације кроз „Комплекс излетишта“.
Уколико нови објекти предвиђени за изградњу
у обухвату Плана
- објекти у оквиру Туристичкоугоститељског комплекса, као и објекти „Комплекса
излетишта“, не захтевају једновремену снагу већу од 40
kW, није потребно планирати изградњу нових ЕД објеката
(нових ТС), а уколико је потребна већа једновремено
ангажоване снаге за нове прикључке, што захтева и нове
ЕД објекте, исти ће се дефинисати у току даље разраде
Плана – кроз израду Урбанистичких пројеката.

Хидрантска мрежа
•
Потребно је предвидети хидрантске мреже за
гашење пожара – спољашње и унутрашње, на
појединачним парцелама, односно у оквиру зона
или целина, што ће се дефинисати у току даље
разраде Плана – кроз израду Урбанистичких
пројеката.
Фекална и атмосферска канализациона мрежа
Предвиђа се:
•
прикључење објекта у комплексу након изградње
планиране канализационе мреже у Горанској
улици, односно до изградње исте на септичке
јаме, што ће се дефинисати у току даље разраде
Плана – кроз израду Урбанистичких пројеката.
6. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ПДР-ом „Горански гај“ предложено земљиште
за површине јавне намене дефинисано је границама
постојећих катастарских парцела, преузетим од РГЗ СКН
Смедерево. Парцеле које се налазе у оквиру површина
предвиђених за јавне намене дате су табеларно.
Граничне тачке парцела које учествују у формирању
површина јавне намене преузимају се од СКН-Смедерево.
Таб.бр.2: Парцеле у обухвату Плана предвиђене као
површине за јавне намене

4783

5.

4784

6.

4785

7.

4786

8.

4787

9.

4788

10. 4793
11. 4794
12. 4789

шума 3. класе
УКУПНО

26

58

-

07

49

-

39

80

-

02

86

-

38

22

-

03

94

2

22

27

-

34

65

-

13

03

-

61
42

78
25

-

04

09

4

96

96

Грађевинско подручје

4.

-

ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
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Површина

3.

Култура

4781

Катастарска
општина

2.

шума 1. класе
некатегорисани
пут
воћњак 1.класе
некатегорисани
пут
воћњак 2.класе
некатегорисани
пут
пашњак 1.класе
некатегорисани
пут
некатегорисани
пут
шума 3. класе
пашњак 1.класе

m²

Водоводна мрежа
Предвиђа се:
•
продужење водоводне линије
LG D100 за
прикључење објеката у комплексу, односно
на мрежу у Призренској улици, што ће се
дефинисати у току даље разраде Плана – кроз
израду Урбанистичких пројеката.

4780

a

Површине и коридори за планирану комуналну
инфраструктуру предвиђени су у оквиру површина за
јавне намене и у оквиру интерних пешачко-колских
комуникација.
Изградња нових објеката, према потребама будућих
садржаја у граници Плана, реализоваће се према правилима
уређења и грађења за објекте комуналне инфраструктуре у
Плану, као и према условима надлежних дистрибутивних
предузећа.

1.

ha

5.3. Трасе, коридори и капацитети комуналне
инфраструктуре
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Смедерево

Телекомуникациона мрежа
За потребе будућих објеката могуће је обезбедити
евентуалне прикључке изградњом нове ТК канализације
капацитета од 2ПВЦ Ø110mm дуж леве стране
саобраћајнице, на путу Удовице-Смедерево, као и дуж
саобраћајнице у оквиру комплекса, што ће се дефинисати
у току даље разраде Плана – кроз израду Урбанистичких
пројеката.

Број парцеле

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р.бр.

4. новембар 2011. године

За површине јавне намене предвиђа се 4.96.96hа, што
износи 72,63% од укупног грађевинског подручја у
обухвату Плана.
7. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
7.1. Урбанистички и други услови за уређење и
изградњу саобраћајних површина
7.1.1. Правила регулације
У складу са ГП „Смедерево 2020“ задржава се
регулација постојеће саобраћајнице - Горанске улице, као
Удовичког пута, на које се предметно подручје ослања.
Регулација јавних приступних саобраћајница на улазу у
комплекс „Горански гај“:
 Зона „А“ – Туристичко-угоститељски комплекс:
поклапа се са парцелом приступног пута – кат.парц.
бр. 4781
 Зона „Б“ – Комплекс излетишта: са западне стране
комплекса такође се поклапа са парцелом приступног
пута – кат.парц.бр. 4781, затим кроз сам комплекс
представљена је појасом регулације ширине 7,0m, у
оквиру кога се налази и постојећа пешачко – колска
комуникација, ширине 4,0m, која се задржава као
таква, са могућношћу проширења у оквиру појаса
регулације. На делу где се граниче кат.парц.бр. 4788 и
4790 регулациона линија се поклапа са границом ове
две парцеле.
 Са источне стране Комплекса излетишта задржава се
постојећа регулација у оквиру које је приступни пут
објектима који се граниче са предметним комплексом.
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 Између целина „Б1“ и „Б2“ регулација саобраћајнице
поклапа се са границом парцеле приступног пута –
кат.парц. бр. 4785.
С обзиром да се задржава постојеће решење саобраћајница,
а и регулација саобраћајних површина је у оквиру површине
за јавне намене. Сходно томе Регулационо решење не
садржи граничне тачке Регулационе линије, већ се оне
преузимају као граничне тачке парцела од СКН Смедерево.
7.1.2. Правила нивелације
Основни елементи за решавање нивелације су
коте приступног пута – Горанска улица, Удовички пут и
Призренска улица, као и коте терена.
С обзиром да је задржано постојеће стање код
приступних саобраћајница, наведено се односи на будућу
изградњу или реконструкцију предметних саобраћајница,
као и на друге планиране саобраћајне површине ( паркинг
и друго), што се утврђује израдом Урбанистичког пројекта.
7.1.3. Правила изградње
У оквиру саобраћајних површина дозвољена је
реконструкција постојећих саобраћајница, а изградња
нових објеката: других приступних саобраћајница, паркинг
површина, пратећих објеката у функцији основне намене,
друге инфраструктуре у складу са условима надлежних
дистрибутивних предузећа, а према потребама будућих
садржаја у граници Плана, што ће се дефинисати – кроз
израду Урбанистичких пројеката.
7.2. Урбанистички и други услови за изградњу
инфраструктуре
Правила уређења
Површине и коридори за нову инфраструктурну
мрежу Планом су предвиђени у оквиру површина за јавне
намене и у оквиру интерних саобраћајница.
Земљиште потребно за изградњу инфраструктуре
условно се дефинише ширином заштитних појасева
инфраструктурних система, у складу са стандардима,
прописима и нормативима из наведених области, као и у
складу са условима надлежних дистрибутивних предузећа.
Правила грађења
Свака изградња, а према потребама будућих садржаја
у граници Плана, дефинисаће се у току даље разраде Плана
– кроз израду Урбанистичких пројеката.
Општа правила изградње за објекте инфраструктуре
Електроенергетска мрежа
За планиране трафостанице формирати засебне парцеле.
Трафостанице морају имати приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ
ватрогасном возилу.
Електромрежа се предвиђа подземно.
Ако се у истом рову полажу водови других инсталација
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
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Телекомуникациона мрежа
Телекомуникациона мрежа се предвиђа подземно.
Могу се постављати јавне телефонске говорнице на
местима где постоји могућност полагања прикључног
кабла у оквиру површина, садржаја и објеката за општу
употребу.
Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација,
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
Водоводна мрежа
 Приликом прикључења објеката и садржаја на
постојеће шахте предвидети њихову реконструкцију:
- димензије водомерног склоништа за најмање
водомере (1/2'' и ¾'') су 100 x100cm
- водомери се постављају на мин. 20 cm од
зидова и 30 cm од дна водомерног шахта
- растојање између водомера је 10 cm
- при прорачуну димензија водомерне шахте
урачунати и 60 cm од зида као отвор тј. улаз
у шахту
- димензија водомерног склоништа за два или
више водомера зависи од броја и димензија
(пречника) водомера
- минимална висина водомерног склоништа је
150 cm.
•
Предвидети на сваком слепом завршетку водоводне
цеви подземни хидрант са одговарајућом водоводном
арматуром, који би се користио за испирање мреже.
•
Ако се у истом рову полажу водови других инсталација
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
Фекална канализациона мрежа
 Приликом
изградње
канализационе
мреже
придржавати се Одлуке о санитарно-техничким условима
за упуштање отпадних вода у реципијентски службени
лист“, број 4/92).
 До изградње канализационе мреже могуће је
предвидети изградњу септичких јама у складу са важећим
техничким нормативима и прописима.
Користити типске уређаје/постројења за пречишћавање
отпадних вода.
Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација,
морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите.
8. УСЛОВИ И МЕРЕ У ПОГЛЕДУ ГЕОТЕХНИЧКЕ
СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА
За одређивање и утврђивање начина темељења будућих
објеката на овом простору, неопходно је да се на терену,
у зависности од нивоа обраде техничке документације
изврше додатна геолошка испитивања ради потпуне
геотехничке идентификације и класификације тла.
9. УСЛОВИ И МЕРЕ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ
УДОВИЧКОГ ПОТОКА
Изградњу у оквиру Зоне „А“: Туристичкоугоститељски комплекс предвидети тако да се обезбеди
заштита Удовичког потока у складу са Закон о водама
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(„Службени гласник Републике Србије, број 46/91,
53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 и 30/2010) и другом
важећом законском регулативом која се односи на заштиту
водотокова.
10. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Услови и мере заштите од пожара
Планом се не утврђују општи услови заштите од пожара,
већ се у фази реализације садржаја прописују посебни
услови усклађени са нормативима и стандардима за ту
врсту делатности, у складу са Законом о заштити од пожара
(„Службени гласник СРС“, број 37/88 и „Службени гласник
Републике Србије“, број 53/93, 67/93 и 48/94).
Заштита од пожара обезбеђује се следећим мерама:
 погодним распоредом појединачних објеката и
њиховом међусобном удаљеношћу,
 положајем објеката који мора да омогући несметан
приступ противпожарних возила и противпожарну
заштиту објеката са свих страна,
 применом незапаљивих материјала за изградњу
објеката,
 интерним комуникацијама, које морају да буду
потребног профила и у одговарајућем систему, како
би се омогућило несметано кретање противпожарних
возила и евентуална евакуација путничких возила у
случају акцидената,
 изградњом спољашње и унутрашње хидрантске
мреже која се напаја водом са јавне водоводне мреже
на појединачним парцелама.
Услови заштите од елементарних и других непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја на простору обухваћеним Планом потребно
је, при њиховом пројектовању и извођењу, узети у обзир
меродавне параметре који се односе на заштиту од
елемантарних непогода (врста и количина атмосферских
падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра,
носивост терена, висина подземних вода и слично), и
испоштовати важеће техничке нормативе.
Планске мере у погледу заштите од елементарних непогода
односе се на:
 мере заштите од елементарних и других непогода које
се дефинишу техничком документацијом за изградњу
објекта, а које обезбеђују објекат и околину у случају
поплава, снежних наноса и слично;
 заштиту која обезбеђује објекат и околину у случају
експлозије и пожара и
 заштиту од удара од грома изградњом громобранске
инсталације која ће бити изведена у складу са важећим
прописима.
Услови и мере сеизмичке заштите
Основну меру заштите од земљотреса представља
примена принципа асеизмичког пројектовања објеката,
односно примена сигурносних стандарда и техничких
прописа у складу са сеизмичком микрорегионализацијом
територије.
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
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подручје Смедерева спада у ред средње зоне сеизмичке
угрожености, са потресима максималног интензитета
7ºMSC, изузетно 8ºMSC.
Опште мере сеизмичке заштите су уграђене у планска
решења овог Плана, у погледу прописаних урбанистичких
параметара изградње, спратности објеката, њихових
међусобних удаљености и слично, док се посебне мере
односе на примену асеизмичког пројектовања објеката
у фази реализације појединачних објеката и садржаја,
у складу са Правилником о техничким нормативима за
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима
(„Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90).
Услови и мере заштите од ратних разарања
За подручје Плана, у складу са условима надлежног
министарства, нема посебних услова у погледу мера
заштите од интереса за одбрану земље.
Планским мерама (техничка решења код изградње објеката,
инфраструктуре, однос изграђених и слободних и зелених
површина и друго) испоштовани су сви услови који утичу
на смањење повредивости појединих објеката, комплекса и
простора, а у складу са Законом о одбрани.
11. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ
КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ
Објекти у обухвату Плана не представљају објекте
градитељског наслеђа утврђених за непокретна културна
добра, као ни објекте који уживају претходну заштиту.
Уколико је целина „Б1“: Зона за изградњу туристичкоугоститељских објеката и пунктова, која је, Планом заштите
непокретних културних добара у оквиру Генералног
плана „Смедерево 2020.“ евидентирана као једна од
могућих локација за премештање објеката, појединих
вредних примера градитељског наслеђа Смедерева из
прошлих епоха, користи за ову намену, предвиђено је да
се исти преместе, рестаурирају и ревитализују у складу
са принципима заштите споменичког градитељства, а
према условима Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево.
12. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
У фази пројектовања, извођења, коришћења и
одржавања објеката применити потребне мере ради
смањења потрошње свих врста енергије, коришћењем
ефикасних система грејања, вентилације, климатизације,
припреме топле воде и осветљења, укључујући и
коришћење отпадне топлоте и обновљиве изворе енергије
уколико је то могуће, како би се остварила прописана
енергетска својства објеката.
Избором одговарајућег облика, оријентације и положаја
објекта, којима се одређује његова мера изложености
спољашњим климатским утицајима (температура, ветар,
влага, сунчево зрачење), као и одговарајућим избором
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи
енергетска повољност објекта.
Енергетска повољност објеката се утврђује издавањем
сертификата о енергетским својствима објекта који
издаје овлашћена организација која испуњава прописане
услове за издавање истог.
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Сертификат о енергетским својствима објекта чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз
захтев за издавање употребне дозволе.
13. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТАРА ЛИЦА И ДЕЦУ
С обзиром да је у обухвату Плана предвиђена
могућност изградње објеката за општу употребу, приликом
њиховог пројектовања неопходно је предвидети мере којима
се обезбеђују услови у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са
важећим прописима који регулишу ову област (Правилник
о условима за планирање и пројектовање објеката у вези
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица („Службени гласник Републике Србије“,
број 18/97).
Такође, у оквиру сваког појединачног паркиралишта
обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг
места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом SRPS U.A9.204.
III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ЗА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
Објекте и садржаје у оквиру комплекса „Горански
гај“ ускладити са постојећом конфигурацијом терена и
пејзажно-амбијенталним карктеристикама.
Планиране објекте и садржаје, ускладити са
постојећом и планираном вегетацијом, која осим основних
функција има и функцију повезивања. Концепт уређења
не сме нарушити вегетационо - амбијенталну слику
предметног подручја, уз истовремено очување значајних
визура према Дунаву.
Планирану вегетацију у оквиру карактеристичних
зона и целина ускладити са њиховом наменом , при чему
изабране врсте:
 морају да одговарају условима станишта предметне
локације и да својим морфолошким карактеристикама
одговарају циљу подизања новог засада;
 у обиму у коме се користе не смеју да утичу на
измену вегетациононо-амбијенталне слике предела
(користити првенствено
листопадно дрвеће, са
пратећим шибљем и пузавицама – поред ограда
спортских терена и уз за то подесних зидова
планираних објеката).
Паркирање у оквиру предметног подручја предвиђено
је у оквиру појединих целина дефинисаних зона, с обзиром
да у централни део комплекса није предвиђено увођење
колског саобраћаја (осим интервентних, доставних и возила у
функцији одржавања комплекса).
Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру дефинисаће се у складу са условима
дистрибутивних предузећа у току даље разраде Плана,
прикључењем на инфраструктуру планирану у оквиру
површина за јавне намене и у оквиру интерних пешачкоколских комуникација.
Не предвиђа се ограђивање парцела у обухвату Плана,
изузев на деловима парцела према спољним границама Плана.
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ „А“:
ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИ КОМПЛЕКС
 Правила грађења за целину „А.1.“: Зона за
изградњу репрезентативних угоститељских објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољенна
је реконструкција, доградња или
адаптација постојећих објеката, за које је предвиђена
туристичко-угоститељска намена.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Пројектима препарцелације и парцелације парцела у
оквиру предметне зоне, ради разграничења целине „А.1.“
и „А.2.“, издвајања парцеле приступног пута, као и ради
решавања имовинско-правних односа, могуће је формирати
грађевинске парцеле одговарајуће величине, које имају
обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини и које ће
уважити затечене и планиране елементе у простору, тако да
је могуће обезбедити услове за несметано функционисање
планираних садржаја (приступи објектима, формирање
отворених тераса и слично).
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Урбанистички показатељи се не утврђују посебно
овим Планом, али могу бити максимално дозвољени:
 Индекс заузетости парцеле 50 %
 Индекс изграђености парцеле 2,0
Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
С обзиром да се ради о постојећим објектима, код
реконструкције и адаптације се задржавају постојеће
грађевинске линије, а за сваку врсту доградње или нове
изградње, у оквиру постојећих или парцела насталих
препарцелацијом и парцелацијом, грађевинска линија
се утврђује Урбанистичким пројектом, при чему је мин.
удаљење грађевинске линије од регулације Удовичког пута
и Удовичког потока 10,0m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
С обзиром да се у оквиру постојеће парцеле налази
више објеката, могућа је њихова реконструкција или
адаптација.
У случају препарцелације и парцелације могу се
градити и други објекти у функцији основне намене и
у складу са задатим урбанистичким показатељима, а на
основу Урбанистичког пројекта.
Спратност и висина објеката
Евентуална измена спратности постојећих објеката,
као и спратност могућих нових објеката (уколико се
омогући у случају препарцелације и парцелације) утврдиће
се Урбанистичким пројектом, с тим да је предвиђена
максимална спратност:
 за објекте основне намене „П + 2 „ – приземље +
2 спрата
 за помоћне објекте „П“ – приземље
Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру парцеле
Приступ парцели предвиђен је са постојећег
приступног пута – кат.парц.бр. 4781, која представља јавну
приступну саобраћајницу.
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Паркирање се обезбеђује у оквиру саме парцеле, у
складу са наменом и функцијом објеката, као и планираним
капацитетима, што се утврђује Урбанистичким пројектом,
а према општим критеријумима 1ПМ/ 8 корисника за
угоститељске садржаје, односно ПМ/10 корисника за
смештајне капацитете.
Услови за озелењавање
Зелене површине уз објекте предметне зоне имају
карактер репрезентативних површина и у складу са тим
се уређују. Оне би требало да представљају саставни
део функције и ликовности самих објеката, а елементи
декоративног хортикултурног уређења утврђују се
пројектима уређења и озелењавања, уз максимално
очување појединачних вредних примерака листопадног и
четинарског дрвећа у оквиру комплекса.
 Правила грађења за целину „А.2.“: Зона за
изградњу смештајних капацитета бунгаловског типа
Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољена изградња следећих објеката:
 бунгалова - појединачних, двојних, у низу или
групација;
 објеката централних садржаја у функцији коришћења
бунгалова.
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приступном саобраћајницом, којом се остварује веза са
јавном приступном саобраћајницом, а што се утврђује
Урбанистичким пројектом, односно препарцелацијом и
парцелацијом парцела предметне зоне.
Паркирање се обезбеђује у оквиру саме парцеле,
у складу са планираним капацитетима, што се утврђује
Урбанистичким пројектом, а према општим критеријумима
1ПМ/ 8 корисника за угоститељске садржаје, односно
ПМ/10 корисника за смештајне капацитете.
Препорука Плана је да се приликом израде
Урбанистичког пројекта за предметну целину паркирање
предвиди као централно за цео комплекс.
Услови за озелењавање
Предвиђено је максимално задржавање постојећег
појаса заштитног зеленила, које има заштитну функцију
и максимално уклапање планираних објеката у постојећу
вегетационо-амбијенталну слику предметног подручја.
Приликом реконструкције појаса заштитног зеленила – код
замене постојећих оболелих или оштећених примерака,
односно допуне на појединим местима, користити врсте
које имају дубок коренов систем и особину везивања
земљишта.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ „Б“:
КОМПЛЕКС ИЗЛЕТИШТА

Услови за образовање грађевинске парцеле
Није предвиђено формирање парцела за појединачне
објекте. Препарцелација и парцелација парцела предметне
зоне могућа је ради разграничења целине „А.1.“ и „А.2.“,
издвајања парцеле приступног пута, као и ради решавања
имовинско-правних односа.

 Правила грађења за целину „Б.1.“: Зона за
изградњу туристичко-излетничких објеката и
пунктова

Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени за
предметну целину су:
 Индекс заузетости парцеле 30 %
 Индекс изграђености парцеле 0,3
Положај објеката у односу на регулацију
Грађевинска линија објеката утврдиће се израдом
Урбанистичког пројекта и може бити минимално на 20 m у
односу на регулацију Удовичког потока.
Међусобна удаљеност појединачних објеката износи
минимално 7 m, односно 5 m – уколико су на бочним или
задњим фасадама отвори нус просторија.

ВАРИЈАНТА 1:
резентација и стављање у функцију објеката
градитељског наслеђа Смедерева
Уколико се предметна целина корити за презентацију
и стављање у функцију појединих вредних примера
градитељског наслеђа Смедерева из прошлих епоха,
предвиђено је да се исти преместе, рестаурирају
и ревитализују у складу са принципима заштите
споменичког градитељства, а према условима Регионалног
завода за заштиту споменика културе Смедерево, што
ће се дефинисати израдом Урбанистичког пројекта,
односно посебних Пројеката уређења са конзерваторског
становишта.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
Предвиђени су искључиво објекти смештајних
капацитета и објекти централних садржаја у функцији
њиховог коришћења.
Спратност објеката
Предвиђена је максимална спратност објеката „П“ –
приземље.
Могуће је у поступку израде Урбанистичког пројекта,
испитати могућност повећања спратности планираних
објеката – бунгалова, до спратности максимално „П +
Пк“ (приземље + поткровље) – искључиво у складу са
конфигурацијом терена.
Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру парцеле
Приступ парцели предметне целине предвиђен је

ВАРИЈАНТА 2:

Изградња нових објеката

Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољенна је изградња мањих објеката туристичкоугоститељске и услужне намене, појединачних, двојних,
што се утврђује Урбанистичким пројектом.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Није предвиђено формирање парцела за појединачне
објекте.
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени за
предметну целину су:
 Индекс заузетости парцеле 30 %
 Индекс изграђености парцеле 0,5
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Положај објеката у односу на регулацију
Грађевинска линија објеката утврдиће се израдом
Урбанистичког пројекта и може бити минимално на 20 m у
односу на регулацију Горанске улице.
Позиција и међусобна удаљеност појединачних објеката
утврдиће се израдом Урбанистичког пројекта.
Спратност објеката
Предвиђена је максимална спратност објеката „П + 1“
( приземље + спрат ).
Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру парцеле
Приступ парцели предвиђен је са постојећих парцела
приступног пута – кат.парц.бр. 4781, 4788 и 4785, које
представљају јавне приступне саобраћајнице.
Паркирање се обезбеђује у оквиру саме парцеле, у
складу са наменом и функцијом објеката, као и планираним
капацитетима, што се утврђује Урбанистичким пројектом,
а према општим критеријумима 1ПМ/ 8 корисника за
угоститељске садржаје. Препорука Плана је да се приликом
израде Урбанистичког пројекта за предметну целину
паркирање предвиди као централно за цео комплекс.
Услови за озелењавање
Елементи декоративног хортикултурног уређења
уз објекте предметне зоне су елементи декоративног
партерног зеленила у комбинацији са листопадним и
четинарским дрвећем, које ће се уклопити у постојећу
вегетационо-амбијенталну слику и са осталим целинама у
оквиру зоне чинити складну целину.
 Правила грађења за целину „Б.2.“:
Зона зеленила са дефинисаним површинама за косидбу
Врста и намена објеката који се могу градити
Није дозвољена изградња објеката у оквиру предметне
целине. Могуће је постављање бина, надстрешница, и
слично, а све у функцији планиране намене, односно
одржавања манифестације „Косидба у Горанском гају“.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Није предвиђено формирање парцеле за предметну
целину. Препарцелација и парцелација парцела предметне
зоне могућа је ради разграничења целине „Б.2.“ и „Б.3.“.
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Урбанистички показатељи се не утврђују.
Услови за озелењавање
Сама целина представља зелену површину парковског
типа, са пратећим елементима урбаног мобилијара, који
се, као и елементи декоративног хортикултурног уређења,
утврђују пројектима уређења и озелењавања, уз максимално
очување постојеће вегетације.
У оквиру ове целине дефинишу се површине за косидбу и у
складу са тим оне се и уређују.
Елементи декоративног хортикултурног уређења садржани
су у општим условима уређења.
Правила грађења за целину „Б.3.“:
Зона за изградњу ресторана видиковац са пратећим
спортско-рекреативним садржајима и зеленилом
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Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољена изградња објекта ресторана видиковца, у
оквиру платоа – заравњеног дела предметне целине, са кога
се пружају изузетне визуре према Дунаву.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Није предвиђено формирање парцела за појединачне
објекте. Препарцелација и парцелација парцела предметне
зоне могућа је ради разграничења целине „Б.2.“ и „Б.3.“.
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Урбанистички показатељи за предметну целину се не
утврђују, с обзиром да се ради о изградњи једног објекта.
Положај објеката у односу на регулацију
Грађевинска линија објекта ресторана утврдиће се
Урбанистичким пројектом, као и регулација евентуалних
спортских терена.
Спратност објеката
Предвиђена је максимална спратност : „П + 1“
(приземље + спрат).
Услови за озелењавање
Елементи декоративног хортикултурног уређења
садржани су у општим условима уређења.
Правила грађења за целину „Б.4.“:
Зона спортско-рекреативних садржаја
Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољена реконструкција постојећих спортских
терена, као и изградња нових.
Услови за образовање грађевинске парцеле
Није предвиђено формирање парцела за предвиђене
садржаје.
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Урбанистички показатељи за предметну целину се не
утврђују.
Услови за озелењавање
Озелењавање у оквиру предметне целине је у функцији
основне намене. Елементи декоративног хортикултурног
уређења садржани су у општим условима уређења.
 Правила грађења за целину „Б.5.“:
Зона зеленила заштитне функције
Предвиђено је задржавање постојећег појаса
заштитног зеленила, које је орографски условљено. Оно
испуњава заштитну функцију – спречава/ ублажава појаву
клизања и одроњавања терена и спирање већих маса
земље, а истовремено чини битан сегмент вегетационоамбијенталне слике предметног подручја.
Могућа је његова реконструкција – замена постојећих
оболелих или оштећених примерака, односно допуна на
појединим местима и то врстама које имају дубок коренов
систем и особину везивања земљишта.
У оквиру предметне целине није дозвољена изградња
објеката.

На подручју које је обухваћено предметним Планом
за површине јавне намене предвиђено је 4 ha и 96,96а.
Ово земљиште није у потпуности опремљено потребном
саобраћајном и инфраструктурном мрежом, што је услов за
привођење планираној намени.
У складу са опредељеним концептом уређења могуће
је прелиминарно утврдити оријентациона средства за
реализацију планских решења :
 прибављање земљишта
 детаљна геолошка истраживања
 инфраструктурно опремање

3.

Табела бр.3: Процена средстава за прибављање
површина јавне намене и њихово инфраструктурно
опремање

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ

IV ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Страна 29 – Број 7

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Радови
Процењена средства/дин/
Водоводна мрежа
540.000,00
(270m x 2.000,00дин)
Прикључак на водов.мрежу
400.000,00
(8 ком x 50.000,00дин)
Канализациона мрежа
360.000,00
(180m x 2.000,00дин)
Прикључак на канилиз.
мрежу
400.000,00
(8ком x 50.000,00дин)
укупно
1.700.000,00
ЕД МРЕЖА
Радови
Процењена средства/дин
Ископ и бетонирање стопа
за бандере
(13 x 7.000,00дин)
Постављање нове мреже
за напајање јавне расвете
прилагођене предложеном
концепту уређења.
(13 x 6.500,00дин)
Испорука и уградња кабла
за декоративно осветљење и
напајање објеката
(390 x 450,00дин)
укупно

П
/а/

Процењена
средства
дин / а

Процењена
средства /
дин/

4780,4781,4782
4783,4784
4785

73,87
41,08
3,94

73.500,00
71.400,00
67.200,00

5.429.445,00
2.933.112,00
264.768,00

4786,4787,4788,
4793,4794,4789

378,07

65.100,00

24.612.357,00

ДЕТАЉНА ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА

укупно

2.

Процењена
средства/дин

Парцеле
планиране за
јавно грађ.земљ

Радови

Опис радова

Истражно бушење 6
бушотина 8 – 10m,
Геодетско снимање,
Картирање језгра
Теренски радови
истражних бушотина
и одабир узорака
за лабораторијска
испитивања
Узимање, транспорт
Геотехничколабораторијска и лабораторијска
испитивања узорака
испитивања
Израда
геотехничког
елабората
укупно

365.000,00

351.000,00

У обухвату Плана предвиђена је обавезна разрада на
нивоу Урбанистичког пројекта за следеће зоне и целине:
 ЗОНА „А“ – Турисичко-угоститељски комплекс,
и то:
Целина А.2.: Зона за изградњу смештајних
капацитета бунгаловског типа

-

200.000,00

50.000,00

175.500,00

V ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА

-

33.239.682,00
Процењена
средства/дин/

115.000,00

84.500,00

1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

33.239.682,00

ПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

365.000,00

1.

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Р.
бр.

Реализација

УКУПНО

91.000,00

2.051.000,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

35.655.682,00
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 ЗОНА „Б“ – К омплекс излетишта, и то:
Целина Б.1.: Зона за изградњу туристичкоизлетничких објеката и пунктова
Целина Б.3.: Зона за изградњу ресторана видиковца
са пратећим спортско-рекреативним садржајима и
зеленилом

Условна разрада на нивоу Урбанистичког пројекта
предвиђена је за следеће зоне и целине:
 ЗОНА „А“ – Турисичко-угоститељски комплекс,
и то:
- Целина А.1.:
Зона за изградњу репрезентативних угоститељских
објеката: за сваку врсту доградње или нове изградње,
у оквиру постојећих или парцела насталих
препарцелацијом и парцелацијом.
Такође, у оквиру осталих зона предвиђена је могућност
изградње садржаја и објеката карактеристичних за друге

Страна 30 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

зоне и целине, уколико су основне намене компатибилне, а
од врсте објеката и садржаја, зависи даља разрада Плана, у
складу са датом табелом :
Табела бр. 5: Компатибилности намена и услови
спровођења

зелене површине

спортски терени

објекти услужне
делатности

бунгалови

туристичкоугоститељски објекти
ЗОНЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНОМ

Саставни део ПДР „ГОРАНСКИ ГАЈ“ је:
 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 ГРАФИЧКИ ДЕО

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

-

*

+

VI САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА

1. Постојеће стање – намена површина Р 1 : 1000
2. Планирана намена површина и површине за јавне
намене Р 1 : 1000
3. Подела на посебне зоне и целине Р 1 : 1000
4. Регулационо решење са инфраструктуром и зеленилом
Р 1 : 1000
5. Инструменти спровођења Плана Р 1 : 1000

ПОЈЕДИНАЧНИ
САДРЖАЈИ И ОБЈЕКТИ

Зона репрез.
угоститељ.
објеката
Зона
смештајних
капацитета
Зона
турист.излетнич.
објек. и
пункт.
Зона
ресторана
видиковца
Зона спорт.рекреат.
садрж.
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+

-

+

-

*

+

*

+

-

-

-

*

-

-

-

Број 350-244/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
201.

*

-

План детаљне регулације „Горански гај“ у Смедереву
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.

+
-

Зона
зеленила
и зашт.
зеленила

На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

- : није дозвољена изградња наведених oбјеката и садржаја
+: могућа изградња наведених oбјеката и садржаја на
основу Локацијске дозволе
*: могућа изградња наведених oбјеката уз претходну израду
Урбанистичког пројекта
: објекти карактеристични за дате зоне
2. СПРОВОЂЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О ПОДЕЛИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
СМЕДЕРЕВО УЗ ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Нацрта
уговора о подели Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево уз оснивање нових јавних комуналних
предузећа, број 27/5 од 26.10.2011. године.
II

Предметни План представља правни и плански основ
за издавање Локацијске дозволе, непосредно на основу
Правила уређења и грађења у Плану, односно на основу
Урбанистичког пројекта у складу са условима Плана.
Формирање грађевинских парцела, у складу са правилима
уређења и грађења, врши се Пројектима парцелације и
препарцелације.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 020-125/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

202.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

Страна 31 – Број 7

у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора Мирјана Бошковић, представник јединице локалне
самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора
именује се Јасна Живић, представник јединице локалне
самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-66/2010-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ У ЛУГАВЧИНИ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Лугавчини
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се
у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора Ненад Тонић, представник родитеља, а уместо њега
за новог члана Школског одбора именује се Новица Ракић,
представник родитеља.

204.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

Р Е Ш Е Њ Е

града

Број 02-167/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
203.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 35. седници одржаној
4. новембра 2011. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности члан Школског одбора Жељко
Глишић, представник јединице локалне самоуправе, а
уместо њега за новог члана Школског одбора именује
се Ненад Здравковић, представник јединице локалне
самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-168/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА
КОВАЧЕВИЋ“ У МИХАЈЛОВЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Сава Ковачевић“ у Михајловцу
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се

ГРАДОНАЧЕЛНИК
205.
На основу члана 35. став 3. Закона о друштвеној
бризи о деци („Службени гласник Републике Србије“,
број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96
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29/2001, 16/2002-др.закон, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.
др.закона, 101/2005-др.закон и 18/2010-др.закон), члана
2. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у
дечјим установама („Службени гласник Републике Србије“,
број 1/93 и 6/96), члана 2. Одлуке о регресирању трошкова
боравка деце у Установи за предшколско васпитање и
образовање „Наша радост’“ Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2009), члана 44. став 1. тачка 5., а
у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
и члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ЦЕНИ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ
ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ГОДИНИ
ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У УСТАНОВИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО

2.

3.
4.

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењује се од 01.10.2011. године.
Број 38-23/2011-12
У Смедереву, 19. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

206.
На основу чл. 69. став 4. Закона о буџетском систему
(«Службени гласник Републике Србије», број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), чл. 44. а у вези члана 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. септембра
2011. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2-

Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција
51, економска класификација 499-Текућа резерва,
одобравају се додатна средства у укупном износу од
1.500.000,00 динара Српском православном храму
светог Апостола Луке ради изградње парохијског
Дома Светог Луке и додатних радова на унутрашњости
храма.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 2 - Градоначелник, функција 860 - Рекреација
култура и вере некласификоване на другом месту,
позиција 82 - Дотације верским заједницама,
економска класификација 481, у укупном износу
од 1.500.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.300.000,00 динара.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
Ово Решење објавити у «Службеном листу града
Смедерева».

Број: 400-4181/2011-12
У Смедереву, 19.септембар 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

I
Овим Решењем утврђује се цена исхране деце која
похађају четворочасовни припремни предшколски програм
у години пред полазак у школу у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ Смедерево у
износу од 800,00 динара.

4. новембар 2011. године

207.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна новчана средства у укупном износу од 50.000,00
динара Џудо клубу „Кодокан“ Смедерево за учешће
такмичара Александре Микић на јуниорском првенству
Европе у џудоу у Lommelu-Белгија од 16. до 18. септембра
2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 54.761.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4663/2011-12
У Смедереву, 19. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
208.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна новчана средства у укупном износу од 50.000,00
динара Џудо клубу „Царина“ Смедерево за учешће
такмичара Стефана Мирковића на јуниорском првенству
Европе у џудоу у Lommelu-Белгија од 16. до 18. септембра
2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 54.811.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4902/2011-12
У Смедереву, 19. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
209.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. септембра
2011. године, донео је
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 50.000,00 динара
Џудо клубу „Младост Царина“ Смедерево за учешће
такмичарке Марије Стоиљковић на јуниорском првенству
Европе у џудоу у Lommelu-Белгија од 16. до 18. септембра
2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 54.861.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4938/2011-12
У Смедереву, 19. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
210.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2–
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у износу од 360.000,00 динара на име куповине
кат.парцеле број 3490/3 – воћњак у насељу „Ћириловац“
у Смедереву од Стамбене задруге „Смедерево“, у циљу
укњижбе изграђеног објекта социјалног становања у
заштићеним условима намењених интерно расељеним и
избеглим лицима.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
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и законодавни органи, позиција 49 – Земљиште, економска
класификација 541, у укупном износу од 360.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
360.000,00 динара
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 463-22/2011-12
У Смедереву, 22. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
211.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 201/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 50.000,00 динара Центру
за регионално повезивање и заштиту Дунава „Данубиус“ за
организовање Других ликовних сусрета ученика основних
школа у Подунављу под насловом „Тврђаве на Дунаву“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.419.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3521/2011-12
У Смедереву, 22. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
212.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

4. новембар 2011. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 100.000,00 динара
Фудбалском клубу „Јединство“ Смедерево за набавку
опреме за играче, мреже за голове, лопте и другу опрему
потребну за функционисање клуба.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 100.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 54.961.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5337/2011-12
У Смедереву, 22. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
213.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 51, економска
класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна
новчана средства у укупном износу од 200.000,00 динара
Фудбалском клубу „Црвена звезда“ Суводол за несметано

4. новембар 2011. године
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функционисање и рад свих селекција Клуба, ради наставка
даљих такмичења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 200.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.161.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

215.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

Број 400-5502/2011-12
У Смедереву, 22. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
214.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.,
а у вези са чланом 41. став 2. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 23.
септембра 2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2–
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 30.000,00
динара Koшаркашком клубу школа кошарке „Царина“ за
организовање 11. Меморијалног кадетског кошаркашког
турнира „Никола Маринковић Жаки“ који ће бити одржан
01.10.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.191.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5526/2011-12
У Смедереву, 23. септембра 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Страна 35 – Број 7

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се средства у бруто износу од 17.858,00 динара Месној
заједници „25. мај” за исплату накнада за рад чланова
Комисије и гласачких одбора за спровођење референдума
о увођењу самодоприноса за подручје наведене месне
заједнице, одржаног 4.08.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.2 – Градске
месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 112 – Текући
трансфери градским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 17.858,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.017.858,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4910/2011-12
У Смедереву, 28. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
216.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео

Страна 36 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се средства у износу од 161.707,00 динара Месној заједници
Лугавчина на име финансирања трошкова камате у складу
са Решењем о извршењу Привредног суда у Београду, а
у циљу деблокаде редовног рачуна Месне заједнице број
840-1361645-57.
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 116 –
Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 161.707,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
15.161.707,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5760/2011-12
У Смедереву, 29. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
218.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. септембра
2011. године, донео је

Број 400-5595/2011-12
У Смедереву, 28. септембра 2011. године

Р Е Ш Е Њ Е

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић. с.р.
217.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 300.000,00 динара Клубу борилачких спортова „SD
Combat” Смедерево за учешће у организовању међународног
меча репрезентација у кјокушинкаји каратеу Републике
Србије и Сједињених Америчких Држава, који ће се одржати
01.10.2011. године у Дворани спортова Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција
184 – Дотације спортским организацијама и клубовима,
економска класификација 481, у укупном износу од 300.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
55.491.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

4. новембар 2011. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 51, економска
класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства у укупном износу од 332.534,11 динара Центру за
социјални рад Смедерево за набавку материјала и извођење
адаптацион+их радова у другом делу „Прихватилиште за
жртве насиља - Сигурна кућа“ и то: износ од 213.500,00
динара за кречење, електро радове, водоинсталатерске
радове и постављање безбедносне заштите прозора и
улазних врата - решетке и износ од 119.034,11 динара за
набавку материјала за наведене радове.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 –
Социјална заштита – Центар за социјални рад, функција
090 – Социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 185 – Дотације и трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 332.534,11 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 35.747.534,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 404-438/2011-12
У Смедереву, 30. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
219.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 45.686,00 динара на име
исплате накнаде ангажованим лицима Канцеларије града
Смедерева за дијаспору за август 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту, позиција 26 – Канцеларија за дијаспору,
економска класификација 463, у укупном износу од
45.686,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 1.145.686,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5726/2011-12
У Смедереву, 30. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
220.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. септембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 33.000,00 динара
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Планинарско-смучарском друштву „Мироч“ за учешће у
републичкој планинарској акцији „Дан чистих планина“
поводом Европског дана пешачења на планини Рајац.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 33.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.524.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5804/2011-12
У Смедереву, 30. септембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
221.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. октобра 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 300.000,00
динара Месној заједници Радинац на име преноса
средстава остварених од наплате вашара Света Трнова
Петка одржаној на територији Месне заједнице Радинац у
периоду од 07.08.2011. до 08.08.2011. године.
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 118 – Капитални
трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 300.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
88.933.663,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4743/2011-12
У Смедереву, 3. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 38 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

222.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. октобра 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 70.000,00
динара Месној заједници Лугавчина ради организовања
манифестације „Сабор хармоникаша“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 155 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 70.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 19.439.721,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5776/2011-12
У Смедереву, 3. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
223.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. октобра 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
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2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 20.000,00 динара
Боди Билдинг клубу „Железничар“ за организовање
„Првенства Србије 2011“ у Боди Билдинг Фитнесу и Боди
Фитнесу одржаног дана 1.10.2011.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.544.966,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5859/2011-12
У Смедереву, 6. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
224.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. октобра 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 242.376,00 динара
бруто за награђивање Јована Јовановића и Веселина Савића
освајача златне медаље на Првенству Света младих до 23
године и Душана Богићевића и Немање Нешића освајача
сребрне,односно бронзане медаље на Европском првенству.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 242.376,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.787.342,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5632/2011-12
У Смедереву, 7. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
225.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 50.000,00
динара Боксерском клубу „Смедерево“ за организовање
21. Међународне боксерске ревије која ће се одржати
16.10.2011.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.837.342,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5863/2011-12
У Смедереву, 11. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
226.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 12. октобра 2011.
године, донео је
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 150.000,00 динара
Унији ратних ветерана и инвалида града Смедерева за
реализацију финансијског плана за октобар месец 2011.
године, на текући рачун број 150-21893-31 који се води код
„Credy“ банке.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
функција 860 –
у оквиру раздела 2 – Градоначелник,
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.719.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6141/2011-12
У Смедереву, 12. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
227.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 150.000,00 динара
Центру за социјални рад Смедерево за набавку огрева за
грејање просторија „Прихватилишта за жртве насиља Сигурна кућа“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа,
функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
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позиција 185 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу
од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 35.897.534,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6206/2011-12
У Смедереву, 13. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
228.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 15.000,00
динара Фризерском салону „2Pink“ за превоз целе екипе
фризерског салона на ревију фризура која се 16.октобра
2011.године одржава у Београду.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник,
функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 43 – Текуће
субвенције предузећима, економска класификација 454,
у укупном износу од 15.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 5.615.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6107/2011-12
У Смедереву, 14. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
229.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом
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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 17. октобра
2011. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 200.000,00
динара Месној заједници Радинац на име преноса
средстава остварених од наплате вашара Света Трнова
Петка одржаног на територији Месне заједнице Радинац у
периоду од 07.08.2011. до 08.08.2011. године.
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 118 – Капитални
трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 200.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
89.133.663,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4743/2011-12
У Смедереву, 17. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
230.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
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економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 35.714,00 динара и
то 30.000,00 динара нето, односно 35.714,00 бруто, Милошу
Ћуићу, ЈМБГ 2203977760017, представнику организатора
Меморијалног турнира у баскету „Милун Поповић Миња“,
за организовање турнира на теренима спортског друштва
Царина, одржаног од 17. до 20.08.2011.године.

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

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 35.714,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 55.873.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

232.

Број 400-6086/2011-12
У Смедереву, 17. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. октобра
2011. године, донео је

Број 400-4765/2011-12
У Смедереву, 17. октобра 2011. године

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
231.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 96.000,00 динара Организацији особа са
ампутираним екстремитетима Смедерево за набавку горива
за рад машина за уклањање пањева и шибља, за превоз и сечу
дрва, за рад на постављању и преливању бетоном бетонских
цеви и насипање мале ћуприје земљом и постављање оплата
на путу Друговац - Селевац преко Брдњака.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа,
функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
позиција 186 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
96.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 51.594.922,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 20.000,00 динара
Фудбалком клубу „Коларац“ из Колара за обележавање
јубилеја, 75 година од постанка Клуба, који ће се одржати
18.10.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, позиција 184 – Дотације спортским
организацијама и клубовима, економска класификација
481, у укупном износу од 20.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 55.893.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6087/2011-12
У Смедереву, 17. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
233.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. октобра
2011. године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 122.112,22 динара на име
исплате накнаде ангажованим лицима Канцеларије града
Смедерева за дијаспору за септембар 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту, позиција 26 – Канцеларија за дијаспору,
економска класификација 463, у укупном износу
од 122.112,22 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.267.798,22 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

481, у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 55.993.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6317/2011-12
У Смедереву, 19. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
234.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. октобра
2011. године, донео је

Број 400-6381/2011-12
У Смедереву, 18. октобра 2011. године

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
235.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 50.000,00
динара Рукометном клубу „Осипаоница“ из Осипаонице
за одржавање редовног такмичења у оквиру клуба,
домаћинства, гостовања, таксе према РСС и куповину нове
опреме.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, позиција 184 – Дотације спортским
организацијама и клубовима, економска класификација

4. новембар 2011. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 50.000,00 динара
Женском рукометном клубу „Осица“ из Осипаонице
за одржавање редовног такмичења у оквиру клуба,
домаћинства, гостовања, таксе према РСС и куповину нове
опреме.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, позиција 184 – Дотације спортским
организацијама и клубовима, економска класификација
481, у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 55.943.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6320/2011-12
У Смедереву, 19. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

236.
На основу члана 14. и 22. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Смедерево“, број
2/2003, 5/2004, 3/2005, 5/2007 и „Службени лист града
Смедерева“, број 6/2008 и 13/2009) и члана 43. став

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Статута града Смедерева („Службени лист Града
Смедерева, број 2/2008 ),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

и именовању председника, заменика председника и
чланова Комисије („Службени лист општине Смедерево“,
број 3/2008).
V
Решење
Смедерева“.

- за председника
Дејан Радојковић, правник у Дирекцији за изградњу,
урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП
- за чланове:
1. Радица Милановић, грађевински техничар у Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП
2. Катарина Коџас-Јовановић, дипл.инг. арх. у Одељењу
за урбанизам, изградњу и комуналне делатности
Градске управе Смедерево
3. Зоран Милошевић, дипл.правник, у Одељењу за
имовинско - правне, стамбене послове и пословни
простор Градске управе Смедерево
4. Миодраг Јовковић, дипл.правник, у Одељењу за
имовинско - правне, стамбене послове и пословни
простор Градске управе Смедерево
II
Задатак Комисије је да по завршеном огласу
о спровођењу поступка јавног надметања односно
прикупљања писмених понуда јавним огласом, спроведе
поступак јавног надметања, односно утврди број и
благовременост достављених понуда, изврши избор
најповољнијег понуђача и да у року од 8 дана да предлог
за давање грађевинског земљишта у закуп и достави га
градоначелнику града Смедерева.
2.
Задатак Комисије код давања у закуп земљишта
непосредном погодбом је да утврди основаност поднетог
захтева и предочи подносиоцу захтева услове за давање
земљишта у закуп, и да у року од 8 дана са писменим
изјашњењем подносиоца захтева да прихвата погодбу,
да предлог за давање грађевинског земљишта у закуп и
достави га градоначелнику града Смедерева.

IV
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског
земљишта у државној својини на подручју града Смедерева

у

„Службеном

листу

града

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
237.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 31.798,00 динара
Центру за социјални рад за набавку радијатора за грејање
просторија „Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна
кућа“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа,
функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
позиција 185 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
31.798,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 35.929.332,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8322/2011-12
У Смедереву, 20. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

III
Председник Комисије и чланови Комисије, именују
се на мандатни период од четири године, а могу бити
разрешени и пре истека наведеног периода.

објaвити

Број 02-165/2011-12
У Смедереву, 20. октобра 2011. године

I
Образује се Комисија за давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини града Смедерева ( у даљем
тексту: Комисија).
У Комисију се именују:

Страна 43 – Број 7

238.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута

Страна 44 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 21. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 150.000,00
динара фудбалском клубу „Железничар“ Смедерево, ради
измирења обавеза и наставак такмичења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, позиција 184 – Дотације спортским
организацијама и клубовима, економска класификација
481, у укупном износу од 150.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 56.143.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6402/2011-12
У Смедереву, 21. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

4. новембар 2011. године

балону „Цепелин“, а у организацији Друштва за медијску,
пропаганду делатност и маркетинг СОС канала д.о.о.
Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, позиција 184 – Дотације спортским
организацијама и клубовима, економска класификација
481, у укупном износу од 178.571,00 динар и укупан план
средстава ове апропријације износи 56.321.627,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6479/2011-12
У Смедереву, 25. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
240.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

239.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у износу од 150.000,00 динара нето,
односно 178.571,00 динар бруто Ивану Миладиновићу из
Смедерева ЈМБГ 241096676029 за организовање турнира
„Бодри лига будућих шампиона за школе фудбала“ за
децу узраста од 2001. до 2004. године рођења, који ће
почети да се одржава у периоду од 05.11.2011. године у

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 53.410,00
динара Центру за социјални рад Смедерево за материјал
за адаптацију простора у другом делу „Прихватилиште за
жртве насиља -Сигурна кућа“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа,
функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
позиција 185 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
53.410,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 35.982.742,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6524/2011-12
У Смедереву, 25. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

4. новембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

241.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 91.300,00 динара
Центру за социјални рад за адаптационе радове у другом
делу „Прихватилиште за жртве насиља -Сигурна кућа“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа,
функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
позиција 185 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
91.300,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 36.074.042,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6526/2011-12
У Смедереву, 25. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
242.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. октобра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео

Страна 45 – Број 7

2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 608.165,00 динара
са порезом на додату вредност, Електропривреди Србије,
огранак ЕД „Електроморава“ Смедерево за извршене
услуге испоруке електричне енергије за потребе Градске
управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 –
Опште услуге, позиција 98 – Стални трошкови, економска
класификација 421, у укупном износу од 608.165,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
14.454.553,59 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6767/2011-12
У Смедереву, 28. октобра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
243.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. новембра
2011. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011 и 6/2011), раздео
2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 27.000,00 динара
Центру за социјални рад Смедерево за куповину јастука за
„Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна кућа“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита-Центар за социјални рад, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција 185 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 27.000,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
36.101.042,11
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6826/2011-12
У Смедереву, 4. новембра 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

197. Одлуку о
канализацији

градском

водоводу

и
1

198. Одлуку о мерама за заштиту становништва
од буке и одређивању акустичких зона на
територији Смедерева

3

199. Одлуку o измени одлуке o локалним
комуналним таксама

4

200. План детаљне регулације „Горански гај” у
Смедереву

4

201. Решење о давању сагласности на Одлуку
о усвајању нацрта уговора о подели Јавног
комуналног
предузећа
„Комуналац”
Смедерево уз оснивање нових јавних
комуналних предузећа
202. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Бранко Радичевић“ у Лугавчини
203. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Сава Ковачевић“ у Михајловцу

27

217. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

27

220. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

221. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

222. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

223. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

224. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

29

225. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

30

226. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

30

227. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

228. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

229. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

31

230. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

231. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

232. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

32

25

233. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

33

25

234. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

33

26

235. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

35

7

22

23

23

208. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

24

213. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

216. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

24

211. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
212. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

215. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

219. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

206. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
207. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

210. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

214. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

27

ГРАДOНАЧЕЛНИК

209. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Страна

218. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

204. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Иво Андрић“ у Радинцу

205. Решење о цени исхране деце која похађају
четворочасовни припремни предшколски
програм у години пред полазак у школу
у установи за предшколско васпитање и
образовање „Наша радост“ Смедерево

Рег. бр.

23

24
25

САДРЖАЈ
Рег. бр.
236. Решење о образовању комисије за давање
у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини града Смедерева и именовању
председника и чланова комисије
237. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
238. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
239. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Страна

23
24
24
24

Рег. бр.

Страна

240. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
241. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
242. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

25

243. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

26

25
25
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