ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II
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СМЕДЕРЕВО, 2. СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Скупштина града Смедерева, на 15. седници одржаној
31. августа 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

205.
На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 14. седници одржаној
26. августа 2009. године, донела је

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА,
ОДРЖАНИМ 11. И 18. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
I

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Потврђује се мандат одборнику Драгану Тодоровићу
изабраном на изборима за одборнике Скупштине града
Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године, са
Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“.

I

II

ТОПЛИЦИ ПЕТРОВИЋУ, одборнику Скупштине
града Смедерева изабраном са Изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“ престаје одборничи мандат, пре
истека времена на које је изабран због наступања смрти
одборника.

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

Р Е Ш Е Њ Е

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Топлица Петровић, одборник Скупштине града
Смедерева изабран са Изборне листе „За европску Србију
– Борис Тадић“ дана 17. јула 2009. године изненада је
преминуо.
Имајући у виду наведено, а сходно члану 46. став 1.
тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) одлучено је као у
диспозитиву.
Број 02-315/2009-11
У Смедереву, 26. августа 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

206.
На основу члана 56., а у вези са члановима 48. и
49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007),

Образложење
На 14. седници Скупштине града одржаној 26. августа
2009. године утврђен је престанак мандата Топлици
Петровићу, одборнику Скупштине града Смедерева
изабраном са Изборне листе „За европску Србију –
Борис Тадић“, пре истека времена на које је изабран због
наступања смрти одборника.
Како је наведеном лицу у складу са законом
престао одборнички мандат, то је Изборној комисији за
избор одборника Скупштине града Смедерева упућено
обавештење у вези са престанком његовог мандата пре
истека времена на које је изабран.
У складу са Законом, Изборна комисија је спровела
прописани поступак и Скупштини града Смедерева
доставила Извештај о додели новог одборничког мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) утврђено да
о потврђивању мандата одборника, на основу Извештаја
Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, то је Скупштина у складу са чланом 6.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008) образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборник
је предао Одбору своје уверење о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја
Изборне комисије утврдио да су подаци из уверења о
избору одборника истоветни са подацима из Извештаја
Изборне комисије и о томе поднео Извештај Скупштини
града у писаном облику.
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2. септембар 2009. године

О потврђивању мандата одборника, на основу
Извештаја Верификационог одбора, Скупштина је
одлучила јавним гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

прикупљања понуда за давање у закуп осталог неизграђеног
грађевинског земљишта доноси скупштина Града.
Скупштина града може донети Одлуку из претходног
става и без програма из члана 3. ове Одлуке.“.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у року
од 48 часова од дана доношења Решења.

Члан 4.

Број 02-317/2009-11
У Смедереву, 31. августа 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-98/2009-11
У Смедереву, 31. августа 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

207.

208.

На основу чланова 76., 80., 81. и 82. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 47/2003 и 34/2006), 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 15. седници одржаној
31. августа 2009. године, донела је

На основу члана 74. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
47/2003 и 34/2006), члана 20. став 1. тачка 8. 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 8. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 15. седници одржаној
31. августа 2009. године, донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист
општине Смедерево“, број 2/2003, 5/2004, 3/2005, 5/2007 и
„Службени лист града Смедерева“, број 6/2008) у члану 19.
иза става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
„У случајевима када се врши додела земљишта
у закуп, при чему је планирана инвестиција за објекат
који ће се изградити на том земљишту од стратешког
значаја за Републику или Град, или је вредност планиране
инвестиције већа од 1.000.000 еура, Одлуку о оглашавању
прикупљања понуда за давање у закуп осталог неизграђеног
грађевинског земљишта може донети Скупштина града.
Скупштина града може донети Одлуку из претходног
става и без програма из члана 3. ове Одлуке.“.
Члан 2.
У члану 20. ставу 1. тачка 3. додају се речи: „осим у
случају из члана 19. и 35. ове Одлуке.“.
Члан 3.
У члану 35. иза става 2. додају се нови ставови 3. и 4.
који гласе:
„У случајевима када се врши додела земљишта
у закуп, при чему је планирана инвестиција за објекат
који ће се изградити на том земљишту од стратешког
значаја за Републику или Град, или је вредност планиране
инвестиције већа од 1.000.000 еура, Одлуку о оглашавању

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта
на подручју општине Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 2/2007 и 7/2008) у члану 7. иза става 8.
додаје се нов став 9. који гласи:
„Одлуку о одређивању почетне цене за закуп
грађевинског земљишта у случају из члана 19. и 35.
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) доноси
Скупштина града.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-99/2009-11
У Смедереву, 31. августа 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

2. септембар 2009. године
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209.
На основу чланова 80. и 81. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
47/2003 и 34/2008), чланова 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) чланова 14. и 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова
19., 20. и 35. 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),
Скупштина града Смедерева, на 15. седници одржаној
2. септембра 2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ У ДУГОРОЧНИ ЗАКУП
НЕИЗГРАЂЕНОГ ОСТАЛОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Овом одлуком се уређују одређење земљишта које је
предмет давања у закуп, услови, начин и поступак давања
у дугорочни закуп неиграђеног осталог грађевинског
земљишта у државној својини са правом коришћења града
Смедерева у делу Индустријске зоне у Смедереву „Сектор
северо-исток‘‘.
Члан 2.
Неизграђено остало грађевинско земљиште у државној
својини са правом коришћења града Смедерева у делу
Индустријске зоне у Смедереву „Сектор северо-исток‘‘
даје се у закуп за изградњу Рафинерије за прераду сирове
нафте и производњу квалитетних нафтних производа.
Члан 3.
Предмет давања у закуп је неизграђено остало
грађевинско земљиште у државној својини са правом
коришћења града Смедерева, које се налази у делу
Индустријске зоне у Смедереву ‚‘Сектор северо-исток‘‘, а
које чине следеће катастарске парцеле, све уписане у к.о.
Смедерево:
- кп.бр. 250 од 6 ха 32 а 14 м2 уписане у ЛН.бр.14303
- кп.бр. 246 од 17 ха 38 а 97 м2 уписане у ЛН.бр.14359
- кп.бр. 240 од 48 ха 59 а 90 м2 уписане у ЛН.бр.14292
- кп.бр. 455/1 од 19 ха 39 а 10 м2 уписане у ЛН.бр.14360
- кп.бр. 204 од 31 а 51 м2
- кп.бр. 205 од 30 а 17 м2
- кп.бр. 206 од 36 а 00 м2
- кп.бр. 208 од 98 а 80 м2
- кп.бр. 209 од 41 а 29 м2
- кп.бр. 211 од 25 а 15 м2
- кп.бр. 212 од 90 а 97 м2
- кп.бр. 213 од 01 ха 09 а 12 м2
- кп.бр. 215 од 80 а 67 м2
- кп.бр. 216 од 01 ха 81 а 23 м2
- кп.бр. 217 од 01 ха 16 а 81 м2
- кп.бр. 218 од 63 а 80 м2
- кп.бр. 219 од 65 а 95 м2
- кп.бр. 220/1 од 02 ха 47 а 97 м2
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- кп.бр. 222/2 од 01 ха 67 а 47 м2
- кп.бр. 223/2 од 03 а 21 м2
- кп.бр. 223/3 од 23 а 70 м2
- кп.бр. 233/3 од 08 а 02 м2
- кп.бр. 233/14 од 24 а 32 м2
- кп.бр. 233/15 од 16 а 49 м2
- кп.бр. 233/16 од 10 а 10 м2
- кп.бр. 241 од 01 ха 04 а 81 м2
- кп.бр. 245 од 12 а 84 м2
- кп.бр. 249 од 01 ха 91 а 76 м2
- кп.бр. 454 од 60 а 69 м2,све уписане у ЛН.бр.14088
- кп.бр. 221/1 од 93 а 85 м2 уписане у ЛН.бр.14091
- кп.бр. 207 од 01 ха 92 а 46 м2 уписане у ЛН.бр.14293
- кп.бр. 214 од 12 а 89 м2 уписане у ЛН.бр.14084.
Члан 4.
Земљиште одређено чланом 3. ове Одлуке даје се у
закуп под следећим условима:
- време закупа је 99 година, после чијег истека се
споразумно може продужити време закупа;
- земљиште се даје у закуп ради изградње Рафинерије
за прераду сирове нафте и производњу квалитетних
нафтних производа;
- земљиште се даје у закуп као неизграђено грађевинско земљиште;
- закупац самостално обезбеђује потребне техничке и
технолошке услове потребне за изградњу и рад Рафинерије
за прераду сирове нафте и производњу квалитетних нафтних
производа у складу са важећим прописима, планским
урбанистичким актима, особеностима земљишта које је
предмет закупа и стању инфраструктурне опремљености;
- закупац самостално уређује односе са дистрибутерима и управљачима инфраструктурних система, у
складу са прописима.
Члан 5.
Град Смедерево има обавезу да донесе план детаљне
регулације којим ће ближе уредити услове за изградњу
Рафинерије за прераду сирове нафте и производњу
квалитетних нафтних производа.
Пре усвајања Плана детаљне регулације неопходно
је прибавити мишљење независне ревизорске куће на
стратешку процену утицаја на животну средину.
Закупац има обавезу да у складу са позитивним
прописима и планом детаљне регулације прибави сву
потребну пројектну и другу техничку и технолошку
документацију, обезбеди све потребне сагласности, дозволе
и одобрења потребне за изградњу и рад Рафинерије за
прераду сирове нафте и производњу квалитетних нафтних
производа.
Члан 6.
Земљиште се издаје у закуп на основу писане понуде
закупца.
Писане понуде се прикупљају на основу јавног
оглашавања позива за прикупљање писаних понуда.
Земљиште се уговором даје у закуп понуђачу чија
понуда буде имала највишу понуђену закупнину за
целокупни период закупа и друге погодности које се понуде
локалној самоуправи.
О давању у закуп земљишта уговор са закупцем ће
закључити град Смедерево.
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Најнижа висина закупнине износи 100.000.000,00
динара.
Закупнина за целокупни период закупа се плаћа по
ступању на снагу одговарајућег Плана детаљне регулације,
у року од 60 дана.

2. септембар 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан 7.
Поступак оглашавања, прикупљања и отварања
понуда и сачињавања предлога о избору најповољније
понуде спроводи Комисија коју именује градоначелник
града Смедерева.
Члан 8.
Јавно оглашавање позива се објављује у најмање
једном дневном листу који се дистрибуира на територији
Републике Србије.
Време прикупљања понуда не може бити краће од 7
дана од дана објављивања јавног позива.
Приспеле понуде се отварају наредног дана по истеку
дана који је одређен као рок за приспеће понуда.
Комисија прегледа понуде и сачињава предлог о
избору понуде на основу које ће се сачинити уговор, у року
од три дана по отварању понуда.
Градоначелник града Смедерева доноси одлуку о
избору понуде на основу које ће се сачинити уговор и акт
о давању земљишта у закуп, у року од три дана по пријему
предлога Комисије.
Уговор о закупу се закључује у року од наредних
десет дана по доношењу одлуке о избору понуде.
Члан 9.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да
у складу са овом Одлуком закључи уговор о закупу са
закупцем земљишта, након прибављања сагласности
Скупштине града Смедерева на текст уговора и на сваки
анекс предметног уговора.
Члан 10.
На све што није регулисано овом Одлуком
примењиваће се одредбе 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 Одлуке о критеријумима и мерилима
за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на подручју општине Смедерево
(„Службени лист општине Смедерево“, број 2/2007 и
7/2008 и „Службени лист града Смедерева“ број 13/2009).
Члан 11.

210.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 5. августа 2009.
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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 10.000,00 динара Општинској организацији
слепих Смедерево на име трошкова репрезентације и
обезбеђивања награда поводом одржавања традиционалног
дводневног шаховског турнира.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална заштита
- Општински савез социјално-хуманитарних организација
и Дотације социјално-хуманитарним организацијама,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, позиција 145 – Трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
10.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 28.305.700,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.

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

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 02-311/2009-11
У Смедереву, 2. септембра 2009. године

Број 400-2878/2009-11
У Смедереву, 5. августа 2009. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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211.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа 2009.
године, донео је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства
у износу од 50.000,00 динара Црвеном крсту Смедерево
на име финансирања рада Народне кухиње у јулу месецу
2009. године.

1.

2.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства
у износу од 1.500.000,00 динара Јавном предузећу
Телевизија Смедерево за месец август 2009. године на име
обезбеђивања јавног информисања грађана.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 69 – Црвени крст, економска класификација
481, у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.050.000,00 динара.

Р Е Ш Е Њ Е

2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Информисање,
функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, позиција
127 – Услуге по уговору, економска класификација 423,
у укупном износу од 1.500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 15.900.000,00 динара.

3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3063/2009-11
У Смедереву, 12. августа 2009. године

3.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9510/2009-11
У Смедереву, 7. августа 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

213.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

212.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа
2009. године, донео је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
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499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 596.490,00 динара на име измиривања обавезе
Града Смедерева за порез на додату вредност за месец јул
2009. године.

и законодавни органи, позиција 44 – Земљиште, економска
класификација 541, у укупном износу од 2.890.580,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.890.580,00 динара.

2.

3.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 41 – Порези,
обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти
другом, економска класификација 482, у укупном износу
од 596.490,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 5.969.026,00 динара.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

3.

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 463-56/2009-11
У Смедереву, 12. августа 2009. године

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3540/2009-11
У Смедереву, 12. августа 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
214.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 2.890.580,00 динара ради прибављања државне
својине на делу катастарске парцеле број 221/1 КО
Смедерево, која је у приватном власништву, а чији би
носилац права коришћења био Град Смедерево.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни

215.
На основу члана 46, 47, 48, 49 . и 50. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 47/2003 и 34/2006), члана 44. став 1. тачка 5.,
а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
1. Одлуке о одређивању органа надлежног за доношење
одлука о изради урбанистичких планова („Службени лист
општине Смедерево“, број 3/2004 и 7/2005),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. августа
2009. године, донео је
ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У
СМЕДЕРЕВУ „СЕКТОР СЕВЕРО-ИСТОК“
Члан 1.
Припрема се израда Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне у Смедереву „Сектор северо-исток“
(у даљем тексту: План детаљне регулације), а на основу
Програма за израду Плана детаљне регулације израђеног
од стране Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
У складу са Програмом за израду Плана детаљне
регулације (у даљем тексту: Програм) извршити планирање
површина и објеката на предметном подручју. Просторним
концептом предвиђеним Програмом, дефинисати захтеве
и потребе за усклађивањем постојећих потенцијала
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земљишта, инфраструктуре и саобраћајних комуникација
са новим планским решењима у смислу функционалности
целине, интеграције са садржајима у окружењу, објекте
заштите, регулације и нивелације, нових садржаја за
постизање коначног просторног квалитета у смислу
искоришћености, уређености, естетског и еколошког
обликовања простора.
Сходно Програму све просторе и целине дефинисане
концептом програма плана израдити, без фазности,
јединственим планским решењем. Одлуком Комисије за
планове града Смедерева третираном подручју Програма
приликом израде Плана детаљне регулације прикључити
и део Дунавске обале у дужини од 500 м (део катастарске
парцеле број 1/6 К.О. Смедерево).
Члан 4.
Површина обухвата Програма износи 137,374189
хектара плус део придодатог земљишта Дунавске обале
величине 10,3 хектара, што укупно износи 147,674189
хектара подручја обухваћеног израдом Плана детаљне
регулације.
Границу Плана детаљне регулације чине:
- на западу источна ивица коридора Магистралног
пута М-24 (катастарска парцела број 13430 и 13431),
- на југу јужна ивица новопланиране саобраћајнице
Смедерево-Шалинац (катастарска парцела број 452/1),
- на истоку западна граница парцеле канала
технолошке воде (катастарска парцела број 507),
- на северо-истоку граница разграничења катастарске
парцеле број 1/6 и приватних парцела на осталом земљишту,
- на северу коридор реке Дунав,
- на северо-западу катастарска парцела број 224/1
и северна граница регулације канала 4, све катастарске
парцеле К.О. Смедерево.
Члан 5.
Катастарске парцеле новог премера обухваћене
границом Плана детаљне регулације су следеће:
- 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216,
217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223/2,
223/3, 233/1, 233/3, 233/4, 233/11, 233/14, 233/23, 233/24,
233/25, 233/26, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 454, 455/1
(њиве)
- део 2/1, 210, 238/2, 239, 242, 243, 244/1, 247, 248, 253,
508 (канали)
- 214, 233/15, 233/16, део 13431 и део 452/1
(накатегорисани и категорисани путеви),
- део парцела 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 и парцела 203 (њиве),
све катастарске парцеле К.О. Смедерево.
Члан 6.
Циљ израде Плана детаљне регулације је реализација
објекта за производњу и прераду нафте и гаса, утврђивање
општег интереса, покретање поступка за прибављање
грађевинског земљишта и његово опремање техничком и
комуналном инфраструктуром, као и утврђивање режима
и услова коришћења осталог грађевинског земљишта у
обухвату Плана детаљне регулације.
Планом детаљне регулације одредити и разрадити:
1. поделу на јавно и остало земљиште,
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2. намену површина,
3. поделу на зоне и подцелине са истим правилима
грађења,
4. локације за јавне објекте,
5. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру,
6. нивелационе коте улица, раскрсница, јавних
површина и заштитних објеката,
7. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије,
8. границе јавног грађевинског земљишта са
елементима за обележавања на катастарској подлози,
9. парцелацију,
10. мере и инструменте за спровођење Плана детаљне
регулације.
Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације
неопходно је извршити геодетско снимање терена, хидрогеолошко и гео-механичко испитивање својства терена,
утврдити комплетну техничко-технолошку организацију
производних и прерађивачких капацитета са просторном
диспозицијом функционалних садржаја предметног
простора, као и прибавити у складу са законом потребна
мишљења, сагласности и услове.
Члан 8.
Студија о процени утицаја пројекта на животну
средину ће бити саставни део Плана детаљне регулације,
на тај начин што ће закључци Студије о мерама заштите
животне средине бити инкорпорирани у планско решење.
Члан 9.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 90 дана
од дана добијања свих података (геодетско снимање
терена, хидро-геолошко и гео-механичко испитивање
терена, утврђивање техничко-технолошке организације
производних и прерађивачких капацитета), услова,
сагласности и мишљења.
Члан 10.
Средства за израду Плана детаљне регулације
планирана су из буџетских средстава града Смедерева.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду
Плана детаљне регулације израђен од стране Дирекције за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
ЈП.
Члан 12.
У утврђеној граници Плана детаљне регулације, за
време његове израде, ограничава се изградња, изузев у
границама утврђеног јавног грађевинског земљишта, а за
потребе реализације ових планских решења.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број 350-254/2009-11
У Смедереву, 14. августа 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

216.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. августа
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу
од 30.000,00 динара Организацији особа са ампутираним
екстремитетима Смедерево на име трошкова оснивања и
регистрације Организације.

2. септембар 2009. године

217.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 21. августа
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 30.000,00 динара Кошаркашком клубу „BASKET
IN & NV“ Смедерево за измирење трошкова за пето и
шесто коло.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 38.608.365,00 динара.

2.

3.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална заштитаОпштински савез социјално-хуманитарних организација
и Дотације социјално-хуманитарним организацијама,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, позиција 145 – Трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 28.335.700,00 динара.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2756/2009-11
У Смедереву, 21. августа 2009. године

3.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2406/2009-11
У Смедереву, 20. августа 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

218.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа
2009. године, донео је

2. септембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 325.748,00 динара и то:
- 315.748,00 динара на име накнаде за услуге Banke
Intesa AD Beograd у складу са чланом 6. Уговора о
наменском кредиту, кредитна партија број 56-420-1302662.9
од 24.08.2009. године, као и
- 10.000,00 динара на име трошкова платног промета.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1 – Наменска средства
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за развој комуналне инфраструктуре, функционална
класификација 620– Развој заједнице, позиција 52 – Стални
трошкови, економска класификација 421, у укупном
износу од 325.748,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 325.748,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3749/2009-11
У Смедереву, 28. августа 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. септембар 2009. године

2. септембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

205. Решење о престанку мандата

1

206. Решење о потврђивању мандата одборнику изабраном на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја
2008. године

1

207. Одлука о допуни Одлуке о грађевинском
земљишту

2

208. Одлука о допуни Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде
за уређивање грађевинског земљишта на
подручју општине Смедерево

2

209. Одлука о давању у дугорочни закуп неизграђеног осталог грађевинског земљишта у
државној својини

3

ГРАДОНАЧЕЛНИК
210. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

211. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

212. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

213. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

214. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

215. Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације дела индустријске зоне у Смедереву
„Сектор северо-исток“

6

216. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

217. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

218. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

8
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. септембар 2009. године
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