ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IX БРОЈ 8

СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

78.

77.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној
28. јуна 2016. године, донело је

На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14.
став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној
9. јула 2016. године, донело је
ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ

I

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
О УСТУПАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СЕОСКОГ АУТОНОМНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА СЕОСКОГ
ПОДРУЧЈА СА АУТОНОМНИМ СИСТЕМИМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Земљиште је незамењив природни ресурс, посебно значајан као супстрат за гајење биљака, али је такође и природна средина за многе друге облике живота на земљи. Оно
је тешко обновљиво природно богатство од непроцењиве
користи за човечанство. Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и квалитет.

I

II

Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за потписивање
Уговора о уступању на управљање и одржавање сеоског
аутономног система водоснабдевања у месним заједницама
са сеоског подручја са аутономним системима водоснабдевања, број 01-1344/3 од 28.06.2016. године, и то:

ЦИЉ КОНТРОЛЕ

1. КОРИСНИЦИ У СЕЛИМА СА
АУТОНОМНИМ СИСТЕМИМА
ВОДОСНАБДЕВАЊА

52,70 дин/м3

Земљиште је релативно стабилан систем и промене његових особина под утицајем природних фактора одвијају се
веома споро. Са друге стране, човек у процесу привредног
развоја, разним активностима утиче на његову деградацију.
Као такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу.
У том циљу врши се систематско праћење квалитета
земљишта, на територији града Смедерева и на тај начин
формира се база података.

II

III

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се даном доношења овог Решења.

ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-23/2016-07
У Смедереву, 28. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Програм праћења квалитета земљишта обухвата узорковање и анализирање пољопривредног земљишта (у
близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница и локалитети под баштенском и њивском производњом поврћа) и земљишта у урбаним зонама (у близини
индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница,
у зони санитарне заштите изворишта водовода, у оквиру
комуналне средине - у зони рекреативних, парковских површина, дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама). Предвиђено је укупно 15 мерних
места.

Страна 2 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. јул 2016. године

Број и распоред локалитета и положај мерних места
мора бити приказан Gauss-Krigerovim координатама у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010).

I фаза – Доношење Програма праћења квалитета земљишта на територији града
Смедерева за 2016. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора.

IV

VII

ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
ЗЕМЉИШТА

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта
оцењују се на основу општих елемената за оцену ризика од
деградације датих у Прилогу 1. Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2010).
Граничне и ремедијационе вредности концентрација
опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта дефинисане су у
Прилогу 3. Уредбе из става 1.
У узорцима земљишта испитиваће се:
- pH – вредност (у води), садржај влаге (%),
- органска материја (губитак жарењем на 550оС у %),
- садржај глине(%) (честице < 2μm);
- садржај метала у mg/kg (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg, As);
- полициклични ароматични угљоводоници μg/kg
(нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен,
антрацен, флуорантен, пирен, бензо(а)антрацен, кризен,
бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен,
индено (1,2,3-цд)пирен, дибензо (а,х) антрацен, бензо(г,х,и)
перилен;
- укупни ПАХ;
- пестициди μg/kg (DDE/DDD/DDT укупни, линдан,алдрин,ендрин,диелдрин,НСН (α,β,γ), хептахлор, хептахлорепоксид, алахлор, хексахлорбензол, атразин, симазин,
пропазин, трифлуралин, дихлорбенил, ендосулфан)
- полихлоровани бифенили (укупни) mg/kg (РСВ sum,
РСВ 28, РСВ 52, РСВ 101, РСВ 118, РСВ 138, РСВ 153, РСВ
180) а све у складу са Прилогом 3. Уредбе из става 1.
V
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА
Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја прикаже листу метода и стандарда који се
користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду
података, као и оцењивање вредности концентрација.
Резултати ће бити приказани табеларно, графички и
текстуално објашњени, са закључком о стању на локацијама које су утврђене Програмом и евентуалном препоруком
за израду ремедијационих програма у случају регистровања ремедијационих вредности концентрација опасних и
штетних материја или вредности које указују на значајну
контаминацију земљишта. Тумачење резултата испитивања
вршиће се у складу са важећом законском регулативом.
VI
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета земљишта на
територији Града Смедерева за 2016. годину обухвата две
фазе:

Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним
овим Програмом, финансираће се у износу од 350.000,00
динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и
1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност-0401-0003
Праћење квалитета елемената животне средине, функција
560; позиција 154, економска класификација 424 – специјализоване услуге - мониторинг вазуха, земљишта, буке.
VIII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-157/2016-07
У Смедереву, 9. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

79.
На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона
о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), члана 10.
Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2010 и 8/2011) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној
9. јула 2016. године, донело је
П Р О Г РА М М О Н И Т О Р И Н ГА
СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Град Смедерево као јединица локалне самоуправе је
субјект система заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe континуалну
контролу и мониторинг стања буке у животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су
везане за штетни ефекат буке.

15. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини
Мерни локалитети
За потребе реализације Програма мониторинга стања
нивоа буке на територији града Смедерева за 2016. годину,
а у циљу зонирања територије града Смедерева, планирања
звучне заштите и оцену сметњи од штетног дејства буке у
насељеним местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа звучног притиска и дефинисању његове
временске зависности на 2 мерна места у свакој од наведених зона:
1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културно-историјски локалитети, велики паркови;
2. Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови
и школске зоне;
3. Чисто стамбена подручја;
4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечија игралишта;
5. Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница;
6. Индустријска, складишна и сервисна подручја, подручја око аутобуске и железничке станице.
Динамика мерења и мерни интервали
Мониторинг стања нивоа буке на територији града
Смедерева се организује за карактеристичне временске интервале дневног, вечерњег и ноћног периода времена на 12
мерних места (2 мерна места х 6 зона) два пута годишње.
Параметри мониторинга
На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ одређивање:
1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво
буке, процентуални ниво буке, временска зависност нивоа
буке);
2. параметара саобраћаја (фреквенција путничких аутомобила, лаких и тешких теретних аутомобила, аутобуса и
моторцикала) и
3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред саобраћајница).
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, брoj
36/2009 и 88/2010) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 75/2010).

5. врши надзор и контрола примене мера заштите од
буке у животној средини;
6. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС У.J6.205),
7. при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустриjских објеката, објеката мале
привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне
заштите (стандарди из групе СРПС У.J6),
8. изврши валоризација простора за становање са
аспекта утицаја фактора ризика ЕКО индикатора на услове
становања.
II
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења нивоа буке на територији града Смедерева за 2016. годину обухвата три фазе:
I фаза - Доношење Програма мониторинга буке на територији града Смедерева за 2016. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза - Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора.
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације
III
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг стања нивоа комуналне буке на мерним
местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од 200.000,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска
управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска
активност-0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560; позиција 154, економска класификација 424 – специјализоване услуге - мониторинга вазуха, земљишта, буке.
IV
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-156/2016-07
У Смедереву, 9. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2. Циљеви континуалног мониторинга стања буке у
животној средини
Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у животној средини на територији
града Смедерева у смислу стварања услова да се:
1. утврде мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на просторима са прекомерним нивоима буке;
2. изврши акустичко зонирање територије града, одређујући мере забране и ограничења коришћења појединих
извора буке;
3. заштите „тихе зоне“;
4. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;

Страна 3 – Број 8

80.
На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3. Закона
о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2009 и 10/2013), члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и
члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
а по претходно прибављеној сагласности Министарства
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пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број 353-01-00835/2016-17 од 25.04.2016.године,
Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној
9. јула 2016. године, донело је
ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016.
ГОДИНУ

15. јул 2016. године

на појединим местима, у складу су са прописом којим се
уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха.
Загађујуће материје на мерним местима наведене у Табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у делу I
овог Програма.
I

Овим Програмом се успоставља локална мрежа мерних
места за праћење квалитета ваздуха на територији града
Смедерева за 2016. годину.
Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите
здравља људи, вегетације и природних екосистема.
Програмом се одређује број и распоред мерних места,
обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града Смедерева која припада
територији Републике Србије, агломерација „Смедерево“ у
складу са чланом 3. став 1. тачка 7. Уредбе о одређивању
зона и агломерација („Службени гласник Републике Србије“, број 58/2011 и 98/2012 ).
Локације мерних места у локалној мрежи на територији
града Смедерева, као и загађујуће материје које се прате

ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а чине
је мерна места за мерење садржаја тешких метала (олово,
арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и
садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН)
у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен) и то су:
1. Раља и
2. Центар за културу у Смедереву.
Мерења се врше три пута недељно за период од годину
дана у складу са Уговором који ће се склопити са одабраним овлашћеним правним лицем а након добијања сагласности и усвајања овог Програма.

Центар за културу
Карађорђева 5-7

ПД

φ 440 35,7’
λ 0200 58,3’
φ 440 39,9’
λ 0200 55,5’

Тип

ПД

Н (m)

Раља, Лоле Рибара 4

φ (N)
λ (E)

Округ

2.

Градска управа
Смедерево

загађујуће материје

Локација

1.

Задужена
институција

Р.бр.

Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији града Смедерева

123

ПГ

РМ10PAH

РМ10TM

146

Г

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH - суспендоване честице РМ10 са садржајем полицикличних ароматичних угљоводоника (бензо(а)пирен) у суспендованим честицама РМ10
РМ10TM - суспендоване честице РМ10 са садржајем тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10
Г - градски тип
ПГ - приградски тип
И - индустријски тип
С - саобраћај
φ (N) - северна географска ширина
λ (E) - источна географска дужина
Н (m) - надморска висина

II
МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи
и/или животну средину.
III
ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Обезбеђивање квалитета података
Тумачење резултата испитивања вршило би се у складу
са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Репу-

блике Србије“, број 36/2009 и 10/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије, број 11/2010, 75/2010 и
63/2013).
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно
лице, сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха,
које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене Програмом и дозволу министарства
надлежног за послове заштите животне средине за вршење
мерења квалитета ваздуха- мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха
стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
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опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе
за оцењивање квалитета ваздуха.
На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу праћења
просторне и временске расподеле загађујућих материја и
утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у
ваздуху.
Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже
мерних места, стручна организација доставља Одељењу
за урбанистичко-комуналне и имовинско–правне послове,
Одсеку за урбанистичко–грађевинске, послове саобраћаја
и заштите животне средине, Групи за заштиту животне
средине.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско–
правне послове, Одсек за урбанистичко–грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, дужно
је да податке о резултатима мониторинга квалитета ваздуха
јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту животне
средине једанпут месечно до 15. у месецу за претходни
месец, као и годишњи извештај најкасније 60 дана од дана
истека календарске године за претходну годину.
Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде
података. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању аерозагађења на предвиђеним локацијама.
О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне
мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати
путем електронских и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.
Извештавање и мере у случају прекорачења концентрација
У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
у случају прекорачења концентрацијa о којој се извештава
јавност, утврђених Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха или концентрација поједине
загађујуће материје опасне по здравље људи, о томе обавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина,
интернета и/или на други погодан начин.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан
да донесе краткорочни акциони план у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији уколико: постоји
опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по здравље
људи или постоји опасност да се прекорачи концентрација
приземног озона опасна по здравље људи, или у случају да
постоји опасност од прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине загађујуће материје
утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“,
број 11/2010, 75/2010 и 63/2013).
У складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да,
у случају када се било која гранична вредност, критични
ниво, граница толеранције, циљна вредност и дугорочни
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циљ, концентрација опасна по здравље људи или концентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине.
План квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013)
и Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха
по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 105/2015) у зонама и агломерацијама у којима
је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха
превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када
је угрожен капацитет животне средине или постоји стално
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне
самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности
или циљне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. План се доноси
на основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све
главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до загађења. У 2014.години је такође
утврђена трећа категорија квалитета ваздуха.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2016. oбухвата три фазе:
I фаза – Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2016. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза – реализација Програма од стране овлашћене
стручне организације.
V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од
1.940.974,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016) у оквиру раздела 4 - Градска управа,
Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност- 0401-0003 Праћење квалитета елемената животне
средине, функција 560; позиција 154, економска класификација 424 – специјализоване услуге – „мониторинг вазуха,
земљишта, буке и др.“.
VI
У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и
10/2013) на овај Програм прибављена је сагласност Министарствa пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 353-01-00835/2016-17 од 25.04.2016.
године.
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- за заменика председника:

VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-155/2016-07
У Смедереву, 9. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Дејан Стоилковић, руководилац Групе за саобраћај
у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева
- за техничког секретара:
Марко Живковић, самостални стручни сарадник у
Групи за саобраћај у Oдељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе
града Смедерева
- за чланове:

81.
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС), члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној
9. јула 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности
саобраћаја на путевима из надлежности Града Смедерева
(у даљем тексту: Савет).
II
Састав Савета чине чланови Градског већа града Смедерева задужени за ресор саобраћаја и безбедности и ресор
просвете и образовања, представници Одељења градске
управе града Смедерева задужени за послове саобраћаја и
послове саобраћајне инспекције, представници Полицијске
управе у Смедереву задужени за контролу и непосредно
регулисање саобраћаја на путевима, представници Јавног
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево, представници Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, представници здравствених организација и правосудних органа и појединци који су
се у досадашњем деловању и раду истакли у овој области.
Савет има административно-техничког секретара.
III
У Савет се именују:
- за председника:
Бранислав Дробњаковић, члан Градског већа града
Смедерева задужен за ресор саобраћаја и безбедности

1. Миљана Кравић, чланица Градског већа града
Смедерева задужена за ресор просвете и образовања
2. мр Ненад Крчум, директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
3. Никола Матејић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
4. Горан Ивковић, начелник Одељења саобраћајне
полиције Полицијске управе Смедерево
5. Драган Роган, председник Основног суда у Смедереву
6. др. Ивица Јевтић, Дом здравља Смедерево
7. Радомир Живковић, дипломирани саобраћајни
инжењер у пензији
8. Сандра Капларевић, самостални надзорни орган
за одржавање саобраћајне сигнализације у Јавном
предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
9. Обрад Муњас, самостални стручни сарадник у
Групи за саобраћај у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе града Смедерева и
10. Саша В. Петровић, руководилац Групе за саобраћајну инспекцију у Одељењу за инспекцијске
послове и послове комуналне полиције Градске
управе града Смедерева.
IV
Задатак Савета је да непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности
у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и
исте предлаже Градском већу града Смедерева; иницира
и остварује координацију свих органа и организација које
превентивно делују у саобраћају; организује и подстиче
активности на саобраћајном образовању и васпитању грађана; даје мишљење о одлукама и другим актима који се
тичу безбедности саобраћаја; предлаже мере техничког
регулисања саобраћаја; остварује сарадњу са Агенцијом за
безбедност саобраћаја као и научним и образовним установама и организацијама из ове области; врши и друге послове од интереса за безбедност саобраћаја на путевима града
Смедерева.
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Савет посебно предлаже и даје иницијативе Градском
већу града Смедерева за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су:
1. Стратегијa безбедности саобраћаја на путевима;
2. Извршни план безбедности саобраћаја који нарочито
садржи задатке, мере по приоритетима, одговорне субјекте,
рокове и финансијска средства за период од најмање једне
године и
3. Програм трошења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја и др.
V
Градско веће града Смедерева доноси Правилник о
раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, којим се ближе уређује организација и начин рада.
VI
Овлашћује се Служба за послове органа града да, уколико дође до персоналних промена у Савету за безбедност
саобраћаја на територији града Смедерева, по добијању
потребних података, уради измену и на основу исте Пречишћен текст наведеног Решења.
VII
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
оснивању Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2016).
VIII
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-100/2016-07
У Смедереву, 9. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

82.
На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС,
55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС), члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, брoj 2/2015 - пречишћен текст) и тачке 5. Решења о
оснивању савета за безбедност саобраћаја града Смедерева
и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета, број 02-100/2016-07, од 9.
јула 2016. године,
Градско веће града Смедерева, на 2. седници одржаној
9. јула 2016. године, донело је
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О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се задаци, извори финансирања, расподела средстава, организација и начин рада
Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева (у даљем
тексту: Савет) и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет, као тело за координацију има трајни задатак подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности града Смедерева.
Члан 3.
Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја
на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже
Градском већу града Смедерева.
Савет формира предлоге стратешких аката, програма
и планова и покреће иницијативе за њихово доношење, а
нарочито:
1. стратегије безбедности саобраћаја на путевима,
2. извршног плана безбедности саобраћаја,
3. програма рада у области безбедности саобраћаја,
4. програма трошења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја и др.
Члан 4.
Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте
који се односе на безбедност саобраћаја на путевима на територији града Смедерева.
II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Члан 5.
Извори средстава за послове у функцији унапређења
безбедности саобраћаја на путевима су:
1. буџет града,
2. средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињене на територији града Смедерева,
3. остали приходи.
Члан 6.
Средства из члана 5. став 1. тачка 2. овог Правилника,
користе се за:
1. поправљање саобраћајне инфраструктуре у висини
од 50% и
2. финансирање осталих мера унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у висини од преосталих 50%.
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Члан 7.

Средства из члана 5. став 1. тачка 1. и 3. и члана 6. став
1. тачка 2. овог Правилника, користе се за:
1. рад Савета,
2. унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3. превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
4. научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
5. техничко опремање јединица саобраћајне полиције
које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Члан 8.
Средства из члана 5. овог Правилника користе се према
Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града
Смедерева.
Програм из става 1. овог члана на предлог Савета доноси Градско веће града Смедерева, у складу са чланом 6. и 7.
овог Правилника.
III ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
Члан 9.
У раду Савета учествују председник, заменик председника, технички секретар, чланови Савета као и представници других заинтересованих субјеката, по позиву председника.
Члан 10.
Савет може формирати радне групе као облик непосредног рада чланова Савета које су задужене за поједине
активности безбедности саобраћаја на путевима и то за:
1. унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
2. унапређење безбедности путева и улица у граду Смедереву,
3. техничко регулисање саобраћаја,
4. заштиту рањивих учесника у саобраћају,
5. превентивно - промотивне активности у безбедности
саобраћаја,
6. научно развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима и др.
Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник радне групе. Председника и чланове радне
групе именује Савет на својој седници.
Председник радне групе се именује из редова чланова
Савета, а чланови могу бити и друга лица.
Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износе свој став о питањима за која је радна
група оформљена.
Председник односно члан радне групе може изузети
своје мишљење делимично или у целини.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Савет доноси посебан закључак.
IV НАЧИН РАДА
Члан 11.
Савет ради и одлучује о пословима из свог делокруга
на седницама.
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Седница Савета може се одржати ако истој присуствује
већина од укупног броја чланова Савета.
Ако се утврди да већина не постоји, председавајући
одлаже седницу.
Седнице Савета су јавне.
Члан 12.
Председник Савета представља Савет, сазива и води
његове седнице.
Председник Савета сазива седнице Савета писаним путем по својој иницијативи.
Уз позив за седницу члановима Савета доставља се
предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог
дневног реда и записник са претходне седнице.
Члан 13.
Дневни ред предлаже председник Савета.
Сваки члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда.
Дневни ред се утврђује без претреса.
О свакој тачки утврђеног дневног реда отвара се претрес.
Члан 14.
Председник Савета председава седницом Савета, организује и усклађује рад Савета и одговоран је за законитост
рада Савета.
Председник Савета потписује акте које доноси Савет.
Председник Савета је дужан да одустане од примене
одлуке Савета за коју сматра да није у складу са Законом.
Председник Савета може писмено овластити поједине
чланове Савета да потписују поједине акте у вези са распоређеним пословима.
Члан 15.
Председника Савета у случају одсутности или спречености да остварује своје функције у Савету замењује заменик председника.
Члан 16.
Савет одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Савета.
Право гласа и одлучивања на седници Савета имају
председник, заменик председника и чланови Савета.
Члан 17.
Седница Савета се одвија по утврђеном дневном реду.
Нико не може дискутовати на седници Савета пре него
што затражи и добије реч од председавајућег на седници.
Председавајући је дужан да сваком члану Савета да реч
за дискусију по тачки дневног реда.
Председавајући може дати реч и другим лицима позваним на седницу.
Члан 18.
О раду седнице Савета технички секретар води записник.
Записник садржи имена присутних чланова, дневни ред
седнице, име председавајућег на седници, имена лица која
по позиву учествују на седници, питања која су разматрана
на седници и закључке донете по тим питањима.
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Председник, заменик председника и чланови Савета
имају право да ставе примедбе на записник.
Приликом усвајања записника, Савет одлучује о примедбама које су стављене на записник.
Записник потписују председавајући и технички секретар.
V ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА
Члан 19.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе Савета врши Одељење Градске управе
Смедерево надлежно за послове саобраћаја.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
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II ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА
a) ПЛАТА
Члан 2.
Плата запослених у Градској управи утврђује се на
основу:
1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2) коефицијента који се множи основицом (у даљем
тексту: коефицијент);
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 3.

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013).

Основицу за обрачун и исплату плата запослених утврђује Влада Републике Србије.

Члан 21.

Члан 4.

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

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.

Број 344-622/2016-07
У Смедереву, 9. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

83.

Члан 5.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређеног прописима (прековремени рад);
3. рад на дан државног и верског празника;
4. рад ноћу (између 2200 и 600 часова наредног дана), ако
такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се
и исплаћује у висини утврђеној законом.

На основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 11. Закона
о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 34/2001,
62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008
- др.закони, 92/2011, 99/2011- др. закон, 10/2013, 55/2013 и
99/2014), чланова 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник
Републике Србије“, број 44/2008 – пречишћен текст и
2/2012) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. јула 2016. године, донело је

Плата утврђена у смислу члана 2. овог Правилника исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном
времену које се сматра пуним.
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Члан 8.

О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Oвим Правилником уређује се начин утврђивања плата,
додатака, накнада и осталих примања запослених лица у
Градској управи града Смедерева (у даљем тексту: Градска
управа).

Члан 6.

Члан 7.
Плата приправника у Градској управи износи 80% од
најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.

За обрачун и исплату плата запослених у Градској управи примењују се следећи коефицијенти:
- 12,05 за самосталног стручног сарадника;
- 10,77 за вишег стручног сарадника;
- 10,45 за стручног сарадника;
- 9,91 за вишег сарадника;
- 8,95 за сарадника ;
- 8,85 за стенографа, вишег референта и висококвалификованог радника;
- 8,74 за референта и дактилографа;
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- 8,00 за квалификованог радника и
- 6,40 за неквалификованог радника.
Члан 9.
Коефицијенти из члана 8. овог Правилника за запослене у Градској управи Смедерево увећавају се, по основу
сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент, и то:
- 12,60 – за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом - начелник
одељења;
- 12,10 – за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом (служба, кабинет), и то:
-шеф Службе за послове органа града,
-шеф Кабинета градоначелника,
-шеф Службе за интерну ревизију
-секретар Градског већа.
- 11,60 – за самосталног стручног сарадника, који руководи унутрашњом организационом јединицом - шеф одсека
и шеф канцеларије за локални економски развој;
- 11,10 – за самосталног стручног сарадника распоређеног на радно место руководилац групе;
- 10,60 – за самосталног стручног сарадника;
- 10,10 – за вишег стручног сарадника;
- 8,63 – за стручног сарадника;
- 5,10 – за вишег сарадника;
- 4,70 – за сарадника и висококвалификованог радника;
- 2,00 – за стенографа и вишег референта;
- 1,80 – за референта и дактилографа;
- 1,00 – за квалификованог радника;
- 1,00 – за неквалификованог радника.
Коефицијент из члана 8., увећан за коефицијент из става 1. овог члана увећава се:
-запосленом који координира најсложеније активности
-10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2% од
укупног броја запослених;
- запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом - 10%;
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета
или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - 10%;
- запосленом на пословима комуналног полицајца 10%;
- запосленом на пословима буџетске инспекције - 10%.
Запосленом који има право на увећање коефицијената
по више основа из става 2. овог члана, укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 10.
Коефицијенти и процентуална увећања из чланова 8. и
9. овог Правилника користе се ради одређивања коначних
коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у
Градској управи.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

15. јул 2016. године

у органима града Смедерева и запослених у Градској управи Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2012 и 3/2013), осим одредби члана 9. и члана 11. став
1. алинеја 1. и 2. и става 2. алинеја 1. које престају да важе
ступањем на снагу Одлуке Скупштине града Смедерева
којом ће се утврдити коефицијенти за обрачун и исплату
плата постављених лица у органима града Смедерева.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-70/2016-07
У Смедереву, 15. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

84.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана
12. ставова 8. и 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева“,
број 5/2015-пречишћен текст) и члана 45. став 1. тачка 12.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. јула 2016. године, донело је
П Р О Г РА М
ЗА ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града Смедерева (“Службени лист града Смедерева”, број 2/2015) глава I ПОПИС ЛОКАЦИЈА допуњује се
следећом локацијом:
• ЛОКАЦИЈА 5 - Насељено место Колари
к.п. бр. 1356/1 к.о. Колари уписана у Л.н. број 1445, површине 34.536м2 (3ха 45а 36м2)

Члан 11.

II

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о платама изабраних и постављених лица

Глава II СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈА допуњује се следећим ситуационим приказом:
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III
Глава III ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЦИЈА
допуњује се следећом локацијом:
ЛОКАЦИЈА бр. 5
Насељено место Колари
Плански основ:
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА СМЕДЕРЕВА
„Службени лист града Смедерева’’, број 3/2011
Oпис локације :
Локација, односно катастарска парцела број 1356/1 К.о.
Колари је плански дефинисана Просторним планом града
Смедерева и налази се у обухвату грађевинског подручја
насељеног места Колари.
Површина локације: Пук= 3ha 45a 36m²
Графички приказ :
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Инфраструктурна опремљеност:
- Саобраћајна мрежа – локација има могућност непосредног приступа са јавне саобраћајне површине,
локалног пута - OП19, као и са насељских улица са
западне и јужне стране; место и начин прикључења на
пут се утврђује условима надлежног управљача пута;
- Водоводна мрежа – у насељу Колари је изграђен аутономни систем водоснабдевања; надлежни управљач
водоводне мреже је ЈКП Водовод;
- Канализациона мрежа – у насељу није изграђена канализациона мрежа;
- Електроенергетска мрежа – у насељу су изграђени
електроенергетски објекти (трафо-станице) и дистрибутивна електроенергетска мрежа на коју су прикључени објекти у окружењу; на локацији постоји ТС
10/0.4 kV;
- Телекомуникациона мрежа – у насељу је изграђена
приступна тк-мрежа на коју су прикључени објекти у
окружењу;
- Гасоводна мрежа – планском и техничком документацијом је планирана изградња Мерно-регулационе
станице и дистрибутивне гасоводне мреже 6-12 bara
у насељу Колари.
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
НАМЕНА
У складу са планским документом, наведена катастарска парцела се налази у границама грађевинског подручја
насељеног места Колари. Претежна намена је „породично
становање: пољопривредног, мешовитог или непољопривредног карактера“, а истим Планом су за грађевинско земљиште прописана Правила уређења и грађења.
Дозвољене намене
Дозвољене намене у оквиру грађевинских подручја насеља, које могу бити заступљене максимално 30% у односу
на укупно грађевинско подручје, су :
- производња,
- пословање,
- јавни и комерцијални садржаји,
- верски објекти,
- спорт и рекреација,
- култура,
- сервиси,
- комуналне површине и др.
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Дозвољене делатности
Дозвољене делатности које се могу обављати у склопу породичних стамбено-пословних, пословних или производних објеката у границама грађевинских подручја насеља су из области:
- пољопривреде,
- трговине,
- услужних делатности,
- туризма и угоститељства,
- здравства и социјалне заштите,
- културе, забаве, спорта и рекреације,
- пословно-административних делатности,
- услужних сервиса (бензинске или гасне станице, перионице и сл.) и др.

15. јул 2016. године
IV

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-117/2016-07
У Смедереву, 15.јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Врста и намена објеката који се могу градити
- Породични стамбени или стамбено-пословни објекти
- Породични стамбено-производни објекти
- Економски објекти
- Пословни објекти (из домена дозвољених делатности
за грађевинска подручја насеља)
- Производни објекти (из домена дозвољених делатности)
- Објекти инфраструктуре, јавни објекти и површине.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
За изградњу садржаја на локацији примењују се урбанистички и други услови прописани Просторним планом
града Смедерева, а за изградњу стамбено-пословних, пословних и производних објеката, дефинисани су следећи
урбанистички показатељи:
- Индекс изграђености : максимално 0.6
- Индекс искоришћености : максимално 40%.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА НА ПАРЦЕЛИ
Начин реализације садржаја на парцели дефинисан је
одредбама Просторног плана града Смедерева и врши у
складу са Принципима и правилима уређења простора и
грађења у овом Плану.
За стамбено-производне, пословно-производне и производне објекте, као и пословне објекте на површинама већим од 15 ари, у граници грађевинских подручја насеља у
складу са планском документацијом, изградња је условљена претходном израдом Урбанистичког пројекта.
За изградњу објеката стамбено-производне или нестамбене намене у грађевинским подручјима насеља на основу
овог Плана, према њиховој намени и карактеру, у складу са
законском процедуром утврђује се потреба израде Процене утицаја на животну средину.
Према потреби, за специфичне и комплексне садржаје
који нису наведени планском документацијом, у складу са
законским прописима и на основу опредељења надлежних
органа Градске управе – утврђиваће се потреба и обавеза
израде одговарајуће планске документације, односно инструмената за реализацију садржаја.

85.
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 4. јула 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о реализацији Пројекта „Млади
у производњи воћарских производа“ закљученог између
Министарства омладине и спорта и Града Смедерева број:
401-01-61/2/2016-04 од 26.05.2016. године (наш број: 4004139/2016-04 од 22.06.2016. године), отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2016. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 3 – Локални
економски развој, Пројекат 1501-П1 –Млади у производњи
воћарских производа, функција 490 - Економски послови
некласификовани на другом месту, позиција 89.1 – Остале текуће дотације и трансфери – „Млади у производњи
воћарских производа“, економска класификација – 465 са
износом од 2.500.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4139/2016-07
У Смедереву, 4. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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86.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 11. јула 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 190.000,00 за
набавку услуге снимања Петријевског колектора.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 190.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
8.172.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4805/2016-07
У Смедереву, 11. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

87.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 15. јула 2016.
године, донела је

Страна 13 – Број 8
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4 – Градска управа, Програм 15
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 – Резерве, функција 112 – Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912 – Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 200.000,00 на
име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у
случају смрти члана уже породице запосленог.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130 –
Опште услуге, позиција 42, економска класификација 414
– Социјална давања запосленима, у укупном износу од
200.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.100.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4886/2016-07
У Смедереву, 15. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

88.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 15. јула 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 495.000,00 за
набавку услуге израде Елабората о рационалности мреже
основних и средњих школа на територији града Смедерева.

Страна 14 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 495.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
8.667.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

15. јул 2016. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4890/2016-07
У Смедереву, 15. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

15. јул 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 8

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Решење о давању сагласности на Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за потписивање Уговора о уступању на управљање и
одржавање сеоског аутономног система
водоснабдевања у месним заједницама са
сеоског подручја са аутономним системима водоснабдевања

1

Програм праћења квалитета земљишта
на територији града Смедерева за 2016.
годину

1

79.

Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Смедерева
за 2016. годину

2

80.

Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2016. годину

3

Решење о оснивању Савета за безбедност
саобраћаја града Смедерева и именовању
председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета

6

77.

78.

81.

82.

Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

7

83.

Правилник о платама запослених у Градској управи града Смедерева

9

84.

Програм за допуну Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града
Смедерева

10

ГРАДОНАЧЕЛНИК
85.

Решење о отварању апропријације

12

86.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13

87.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13

88.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13
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