ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 17

СМЕДЕРЕВО, 3. НОВЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

258.
На основу чланa 46., a у вези са чланом 35. став
10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009), 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 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „М-24 – ЗОНА МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Припрема се израда Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне „М-24 – зона малих и средњих предузећа“
у Смедереву (у даљем тексту: План детаљне регулације), а
на основу Генералног плана Смедерево 2020. („Службени
лист општине Смедерево“ ,број 9/2006) и прибављеног
мишљења Комисије за планове града Смедерева.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је утврђивање
општег интереса, односно покретање поступка за
прибављање и проглашење грађевинског земљишта у
јавној својини и његово опремање техничком и комуналном инфраструктуром.
Члан 4.
Граница Плана овог подручја је дефинисана на
северној страни – некатегорисаним путем од М-24 према каналу технолошке воде (катастарска парцела 491), на

источној страни – границом парцеле канала технолошке
воде (катастарска парцела 3182/1), на јужној страни – границом парцеле корита старе Језаве (катастарска парцела
3183), на западној страни – границом парцеле пута М-24
(катастарска парцела 3339).
Катастарске парцеле које припадају Плану су у К.О.
Смедерево: катастарска парцела 491 (некатегорисани пут),
492, 494/1 и 508 (канал), у К.О. Липе 1: 1828, 1829, 1830,
1831, 1832, 3177 (река стара Језава), 2047/1, 2047/2, 2047/3,
3337 (некатегорисани пут), 3338 (некатегорисани пут уз
М-24), 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056,
2057 и 3341 (некатегорисани пут).
Укупна површина простора је П = 61,25 ha.
Члан 5.
План детаљне регулације садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног
сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 дана
након стручне контроле Концепта и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџетских средстава града Смедерева или
других средстава које град обезбеди.
Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, а на
основу решења Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, број 501-208/2009-08 од
12.10.2009. године приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
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дела индустријске зоне „М-24 – зона малих и средњих
предузећа“ у Смедереву.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације након стручне контроле Комисије за планове града Смедерева биће упућен на
јавни увид који ће се одржати у просторијама Градске управе Смедерево у трајању од 30 дана од дана оглашавања,.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-326/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

259.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став
10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009), 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 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
ОД Л У КУ

3. новембар 2009. године

нираних праваца техничке и комуналне инфраструктуре), као и стварање инфраструктурних претпоставки за
функционисање предметног простора.
Члан 4.
Граница Плана детаљне регулације обухвата
припадајући низ парцела уз коридор државног пута I реда
(магистрални путни правац М-24), са његове југоисточне и
северозападне стране – од наплатне рампе Аутопута Е-75
на југозападној страни, до надвожњака преко јавне пруге
Смедерево-Мала Крсна (односно завршетка припадајућег
низа парцела) на североисточној страни.
Члан 5.
План детаљне регулације садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 6.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТAЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ „ПОЖАРЕВАЧКА ПЕТЉА“ У СМЕДЕРЕВУ

Рок за израду Плана детаљне регулације је 90 дана након стручне контроле Концепта и прибављања мишљења
Комисије за планове града Смедерева.

Члан 1.

Члан 7.

Припрема се израда Плана детаљне регулације
Пословне зоне „Пожаревачка петља“ у Смедереву (у даљем
тексту: План детаљне регулације), а на основу Просторног
плана општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 6/2005) и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.

Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџетских средстава града Смедерева или
другух средстава које град обезбеди.

Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
са Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање
начина и услова за реално активирање потеса „Пожаревачке
петље“ за квалитетан развој привредно-пословних делатности, очување инфраструктурних коридора дефинисаних Просторним планом општине Смедерево (посебно магистралног путног правца М 24, постојећих и пла-

Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, а на
основу решења Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Групе за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, број 501-229/2009-08 од
22.10.2009. године приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
Пословне зоне „Пожаревачка петља“ у Смедереву.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације након стручне контроле Комисије за планове града Смедерева биће упућен на
јавни увид који ће се одржати у просторијама Градске управе Смедерево у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
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Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-354/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

260.
На основу члана 46., а у вези са чланом 35. став
10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009), 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 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
ОД ЛУ КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТAЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ШАЛИНАЧКИ ПУТ – ЗОНА МСП“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
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– са југозападне стране, граница комплекса према к.п.
677/1 (парцела насипа);
– са западне стране, граница комплекса према к.п. 476;
– са северозападне стране, граница комплекса према
к.п. 471, односно к.п. 588, 556/1 и 556/2.
Укупна површина простора обухваћеног предложеном границом износи око 58 ha.
Члан 5.
План детаљне регулације садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 90 дана након стручне контроле Концепта и прибављања мишљења
Комисије за планове града Смедерева.

Припрема се израда Плана детаљне регулације
„Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа (МСП)“
у Смедереву (у даљем тексту: План детаљне регулације), а
на основу Генералног плана Смедерево 2020. („Службени
лист општине Смедерево“, број 9/2006) и прибављеног
мишљења Комисије за планове града Смедерева.

Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџетских средстава града Смедерева или
других средстава које град обезбеди.

Члан 2.

Члан 8.

За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
са Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.

За потребе израде Плана детљне регулације, а на основу решења Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности, Групе за заштиту животне средине Градске
управе Смедерево, број 501-213/2009-08 од 12.10.2009.године приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детљне регулације „Шалиначки пут
– зона малих и средњих предузећа (МСП)“ у Смедереву.

Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање
услова за уређење и заштиту простора у складу са наменом
опредељеном плановима вишег реда, утврђивање површина за јавне намене (саобраћајну, техничку и комуналну инфраструктуру, потребне објекте јавне намене и др.),
утврђивање потребних капацитета за комунално опремање,
дефинисање заштите постојећих инфраструктурних коридора, као и услова и начина коришћења грађевинског
земљишта у обухвату.
Члан 4.
Границу Плана детаљне регулације чини:
– са северне стране, граница комплекса према к.п.
461/3, 461/2 и 461/1 (парцела старог пута СмедеревоШалинац);
– са југоисточне стране, граница компелкса према к.п.
13433 (постојећа парцела индустријске пруге);

Члан 7.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације након стручне контроле Комисије за планове града Смедерева биће упућен на
јавни увид који ће се одржати у просторијама Градске управе Смедерево у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-355/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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261.

3. новембар 2009. године
Члан 5.

На основу чланa 46., a у вези са чланом 35. став
10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009), 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 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ВЕСЛАЧКИ КЛУБ СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Припрема се израда Плана детаљне регулације
„Веслачки клуб Смедерево“ у Смедереву (у даљем тексту:
План детаљне регулације), а на основу Генералног плана
Смедерево 2020. („Службени лист општине Смедерево“,
број 9/2006) и прибављеног мишљења Комисије за планове града Смедерева.

План детаљне регулације садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 60 дана након стручне контроле Концепта и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.

Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је уређење и
унапређење предметног простора у спортско-рекреативне
сврхе, одређивање површина јавне намене у оквиру
грађевинског подручја и његово опремање техничком и комуналном инфраструктуром, уређење приобалног појаса
реке Дунав у угоститељске и спортско-рекреативне сврхе и
очување и унапређење амбијенталних и природних вредности предметног простора.
Члан 4.
Границу Плана детаљне регулације чини:
– са северне стране део акваторије реке Дунав, односно катастарска парцела број 13310;
– са јужне стране Горанска улица, односно јужна граница парцеле број 13325;
– са источне стране границу обухвата чине објекти
Веслачког клуба, односно источна граница парцеле број
696/1;
– са западне стране граничи се делом границе катастарске парцеле број 696/2 и постојећом оградом.
Катастарске парцеле новог премера, К.О. Смедерево
обухваћене предложеном границом су следеће: део кат.
парц. број 696/1, део кат.парц.број 13325 (Горанска улица)
и део кат.парц.број 13310 (река Дунав).
Укупна површина простора обухваћеног предложеном границом износи 8,20 ha од чега 4,20 ha чини копнени део.

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџетских средстава града Смедерева или
других средстава које град обезбеди.
Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, а на
основу решења Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Групе за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево, број 501-204/09-08 од 7.10.2009.
године, није потребна израда Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације „Веслачки
клуб Смедерево“ у Смедереву.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације након стручне контроле Комисије за планове града Смедерева биће упућен на
јавни увид који ће се одржати у просторијама Градске управе Смедерево у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Члан 10
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-327/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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262.
На основу чланa 46., a у вези са чланом 35. став
10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009), 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 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
ОД ЛУ КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ИЗЛЕТИШТЕ ЈУГОВО“ У СМЕДЕР Е ВУ
Члан 1.
Припрема се израда Плана детаљне регулације
„Излетиште Југово“ у Смедереву (у даљем тексту: План
детаљне регулације), а на основу Генералног плана
Смедерево 2020. („Службени лист општине Смедерево“,
број 9/2006) и прибављеног мишљења Комисије за планове града Смедерева.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је очување
и унапређење вредности предметног подручја - у смислу искоришћености, уређености и обликовања, односно активирање приобалног појаса Дунава, као и
утврђивање општег интереса, односно покретање поступка за прибављање и проглашење грађевинског земљишта
у јавној својини и његово опремање техничком и комуналном инфраструктуром.
Члан 4.
Простор у обухвату Плана са северне стране граничи се са реком Дунав, са источне и западне стране са зоном
породичног становања мале густине, као и са јужне стране
где се делом граничи и са улицом Горанском.
Граница плана иде западном границом катастарске
парцеле број 4436, јужном и западном границом катастарске парцеле број 4434, западном границом катастарске парцеле број 4437, наставља катастарским парцелама број
13310 (река Дунав), затим источном границом катастарске парцеле број 4733, западом границом катастарске парцеле број 4686, јужном и западном границом катастарске
парцеле број 4685, јужном границом катастарске парцеле
број 4433, јужном и источном границом катастарске парцеле број 4435, источном и јужном границом катастарске парцеле број 4434 и до краја источном границом катастарске
парцеле број 44436, где завршава.
Катастарске парцеле новог премера, К.О. Смедерево
обухваћене овом границом су следеће: 13310, 4433, 4434,
4435, 4436, 4437, 4685 и 4686.
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Катастарске парцеле К.О. Удовице обухваћене овом
границом су следеће: број 483/1, 484/1, 483/2, 484/2, 484/3,
484/4, 484/5, 485/1, 485/2 и 485/3.
Укупна површина простора обухваћеног описаном
границом износи 10,22 ha (копнени део).
Члан 5.
План детаљне регулације садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
6. трасе коридора и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама
и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10. графички део.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 60 дана након стручне контроле Концепта и прибављеног мишљења
Комисије за планове града Смедерева.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџетских средстава града Смедерева или
других средстава које град обезбеди.
Члан 8.
За потребе израде Плана детаљне регулације, а на
основу решења Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Групе за заштиту животне средине
Градске управе Смедерево, број 501-206/09-08 од 7.10.2009.
године, није потребна израдa Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације „Излетиште
Југово“ у Смедереву.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације након стручне контроле Комисије за планове града Смедерева биће упућен на
јавни увид који ће се одржати у просторијама Градске управе Смедерево у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-325/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. годин
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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263.
На основу члана 56., а у вези са члановима 46, 47,
48. и 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 17. седници одржаној
10. новембра 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
11. И 18. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године, и то:
1. Срђану Гавриловићу, са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“
2. Бојану Милановићу, са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“
3. Здравку Јањићу, са Изборне листе Коалиција за
боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић
4. Зорану Илићу, са Изборне листе Групе грађана
„Покрет за Смедерево“ – др Јасна Аврамовић
II

3. новембар 2009. године

прописани поступак и Скупштини града Смедерева доставила Извештај о додели нових одборничких 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 одборници су предали Одбору своја уверења о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја
Изборне комисије утврдио да су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из Извештаја
Изборне комисије и о томе поднео Извештај Скупштини
града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу
Извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-378/2009-11
У Смедереву, 10. новембра 2009. године

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

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Образложење
На 16. седници Скупштине града Смедерева одржаној
30. октобра 2009. године утврђен је престанак мандата Милошу Лазићу и Слободану Тодоровићу, одборницима Скупштине града Смедерева изабраним са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ са 30.
октобром 2009. године, пре истека времена на које су изабрани, с обзиром да је подносилац Изборне листе, у име
одборника, председнику Скупштине града поднео њихове
бланко оставке на функцију одборника у Скупштини града Смедерева.
Такође, истог дана утврђен је и престанак мандата
Ивану Јовановићу, одборнику Скупштине града Смедерева
изабраном са Изборне листе Коалиција за боље Смедерево,
СПО, СДДС – Милан Лукић, пре истека времена на које је
изабран, због подношења усмене оставке.
На наставку 16. седници Скупштине града Смедерева,
одржаном 3. новембра 2009. године утврђен је и престанак мандата Снежани Суботић, одборнику Скупштине града Смедерева изабраном са Изборне листе Групе грађана
„Покрет за Смедерево“ – др Јасна Аврамовић, пре истека
времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке.
Како је наведеним лицима у складу са законом престао
одборнички мандат, то је Изборној комисији за избор одборника Скупштине града Смедерева упућено обавештење
у вези са престанком њихових мандата пре истека времена
на које су изабрани.
У складу са Законом, Изборна комисија је спровела

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ
И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

264.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) , а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о приступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне „М-24 - зона малих и средњих
предузећа’’ у Смедереву.
1.
Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
детаљне регулације дела индустријске зоне „М24 - зона
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малих и средњих предузећа“ у Смедереву (у даљем тексту:
план) на животну средину.
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6.

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

У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 ).

3.

7.

2.

Стратешком проценом плана неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
4.
О извршеној стратешкој процени плана на животну
средину израдиће се Извештај који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
-полазне основе стратешке процене;
-општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
-процене могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
-смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја
пројекта на
животну средину у складу са прописима којим се уређује
процена утицаја на животну средину);
-програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
-приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратeшке процене;
-приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
-закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
-други подаци од значаја за стратешку процену.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз
план.
5.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП, која ће дефинисати методологију
и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој
процени. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од три месеца од дана
доношења овог решења.
Средства за израду плана детаљне регулације планирана су из буџетских средстава града Смедерева.

Ово Решење се објављује у „Службеном листу града
Смедерева“.
Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501208/2009-08 од 12.10.2009. године.
Начелник одељења
Драган Крстић, дипл. инж. грађ. с.р.

265.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) , а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о приступању изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације „Пожаревачка петља‘‘ у Смедереву.
1.
Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
детаљне регулације „Пожаревачка петља‘‘ у Смедереву (у
даљем тексту: план) на животну средину.
2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеме заштите
животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја плана на животну средину, а
узимајући у обзир планирану намену.
3.
Стратешком проценом плана неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
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4.

О извршеној стратешкој процени плана на животну
средину израдиће се Извештај који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС‘‘, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
-полазне основе стратешке процене;
-општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
-процене могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
-смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројекта на животну средину у складу са прописима којим се уређује процена утицаја на животну средину);
-програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
-приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратeшке процене;
-приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
-закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
-други подаци од значаја за стратешку процену.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз
план.
5.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП, која ће дефинисати методологију
и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој
процени. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од три месеца од дана
доношења овог решења.
Средства за израду плана детаљне регулације планирана су из буџетских средстава града Смедерева.
6.
У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004) и члану 50. Закона о планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″,
бр. 72/09 ).
7.
Ово Решење се објављује у ″Службеном листу града Смедерева″.
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Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501229/2009-08 од 22.10.2009. године.
Начелник одељења
Драган Крстић, дипл. инж. грађ. с.р.

266.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.135/2004) , а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09), доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о приступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације
„Шалиначки пут - зона малих и седњих предузећа“
у Смедереву.
1.
Приступа се стратешкoj процени утицаја Плана
детаљне регулације „Шалиначки пут - зона малих и
средњих предузећа“ у Смедереву (у даљем тексту: план)
на животну средину.
2.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеме заштите
животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја плана на животну средину, а
узимајући у обзир планирану намену (зона рада).
3.
Стратешком проценом плана неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
4.
О извршеној стратешкој процени плана на животну
средину израдиће се Извештај који ће обухватити обавезне
елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
-полазне основе стратешке процене;
-општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
-процене могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
-смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројекта на жи-

3. новембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

вотну средину у складу са прописима којим се уређује процена утицаја на животну средину);
-програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
-приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратeшке процене;
-приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
-закључци до којих се дошло током израде извештаја
о стратешкој процени представљене на начин разумљив
јавности;
-други подаци од значаја за стратешку процену.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз
план.
5.
За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП, која ће дефинисати методологију
и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој
процени. Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од три месеца од дана
доношења овог решења.
Средства за израду плана детаљне регулације планирана су из буџетских средстава града Смедерева.
6.
У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр. 72/09 ).
7.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу града
Смедерева“.
Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501213/2009-08 од 12.10.2009. године.
Начелник одељења
Драган Крстић, дипл. инж. грађ. с.р.

267.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004), а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009), доноси

Страна 9 – Број 17
Р Е Ш Е Њ Е

о неприступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације
„Веслачки клуб Смедерево“ у Смедереву.
1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације „Веслачки клуб Смедерево“ у
Смедереву на животну средину.
2.
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земњиште Смедерево, Трг Републике бр. 5, је доставила елементе за израду ПДР „Веслачки клуб Смедерево“
у Смедереву, који су у складу са ГП „Смедерево 2020“
(„Службени лист општине Смедерево“, бр.9/2006) и
Извештајем о стратешкој процени утицаја за ПП и ГП
Смедерево.
3.
Циљ израде предметног Плана је очување и
унапређење вредности предметног подручја - у складу са
урбанистичким плановима вишег реда, утврђивање елемената за изградњу рекреативних и других спортских
садржаја у обухвату плана као и дефинисање услова за инфраструктурно опремање.
4.
У оквиру намене простора предметног плана
(спортско-рекреативна површина) нису планирани будући
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину.
5.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу података из
тачке 3. и 4. овог Решења, утврдило је да предметни план
не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) .
6.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Смедерева“.
Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501204/09-08 од 07.10.2009. године.
Начелник одељења
Драган Крстић, дипл. инж. грађ. с.р.
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268.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) , а у вези са чланом
46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009), доноси
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лу искоришћености, уређености и обликовања, односно
активирање приобалног појаса Дунава, као и утврђивање
јавног интереса кроз дефинисање јавних простора.
4.
У оквиру намене простора предметног плана
(спортско-рекреативна површина) нису планирани будући
развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину.

Р Е Ш Е Њ Е
о неприступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације
„Излетиште Југово“ у Смедереву.
1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације „Излетиште Југово“ у Смедереву
на животну средину.
2.
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земњиште Смедерево, Трг Републике бр. 5, је доставила
елементе за израду ПДР „Излетиште Југово“ у Смедереву,
који су у складу са ГП „Смедерево 2020“ („Службени
лист општине Смедерево“, бр.9/2006) и Извештајем о
стратешкој процени утицаја за ПП и ГП Смедерево.
3.
Циљ израде предметног Плана је очување и
унапређење вредности предметног подручја - у смис-

5.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево, на основу података из
тачке 3. и 4. овог Решења, утврдило је да предметни план
не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004) .
6.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Смедерева“.
Решено у Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево бр. 501206/09-08 од 07.10.2009. године.
Начелник одељења
Драган Крстић, дипл. инж. грађ. с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
258. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне „М-24 – зона малих и средњих
предузећа“ у Смедереву
1
259. Одлука о изради Плана детаљне регулације
Пословне зоне „Пожаревачка петља“ у Смедереву 2
260. Одлука о изради Плана детаљне регулације
„Шалиначки пут – зона МСП“ у Смедереву

3

261. Одлука о изради Плана детаљне регулације
„Веслачки клуб Смедерево“ у Смедереву

4

262. Одлука о изради Плана детаљне регулације
„Излетиште Југово“ у Смедереву

5

263. Решење о потврђивању мандата одборницима
изабраним на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја
2008. године

6

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
264. Решење о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне „М-24 – зона
малих и средњих предузећа“ у Смедереву
6
265. Решење о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације пословне зоне „Пожаревачка петља“
у Смедереву
7
266. Решење о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Шалиначки пут – зона малих и
средњих предузећа“ у Смедереву
8
267. Решење о неприступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Веслачки клуб Смедерево“
у Смедереву
268. Решење о неприступању изради Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Излетиште Југово“
у Смедереву

9
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