ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XI БРОЈ 6

СМЕДЕРЕВО, 30. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Градско веће града Смедерева, на 140. седници одржаној 23. новембра 2018. године, донело је

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,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана
12. став 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта („Службени лист града Смедерева“, број 5/2015
– пречишћен текст и 6/2017) и члана 45. став 1. тачка 12.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),

П Р О Г РА М

173.

Ред број

Локација

ЗА ДОПУНУ ПРОГРАМА
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини града Смедерева, број 463-137/2018-07 од 12. октобра 2018. године, тачка I ПОПИС ПАРЦЕЛА ОДРЕЂЕНИХ
ЗА ОТУЂЕЊЕ допуњује се следећим локацијама:

Катастарска општина

Површина

Број парцеле
ha

a

m2

9.

Индустријски парк

Смедерево

233/112

42

60

10.

Индустријски парк

Смедерево

233/113

30

00

11.

Индустријски парк

Смедерево

233/114

30

00

12.

Индустријски парк

Смедерево

233/115

30

00

13.

Индустријски парк

Смедерево

233/116

30

12

14.

Индустријски парк

Смедерево

233/117

30

00

15.

Индустријски парк

Смедерево

233/118

30

89

16.

Индустријски парк

Смедерево

233/120

36

52

II
Тачка II ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПАРЦЕЛА допуњује
се следећим локацијама:
Катастарска парцела број 233/112 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцелe износи 42 а 60 m2. Парцела
је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно
опремљена (вода, струја, гас). Локација није опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом. Преко дела парцеле прелази магистрални
гасовод притиска 50 bar чија заштитна зона износи 30 m обострано од ивице гасоводне цеви. У

заштитној зони забрањена је изградња објеката
високоградње. Такође, преко дела парцеле прелази
траса будућег продуктовода. У зони 5 m обострано
од продуктовода забрањена је изградња било које
врсте, у појасу 30 m обострано од продуктовода
забрањена је изградња објеката за боравак људи, а
у појасу 200 m обострано од продуктовода могу се
градити објекти према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, при-
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мењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката утврђује се локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута;
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Услови за приступ парцели и паркирање возила:
• Директан приступ парцели није дозвољен са Шалиначког пута, већ искључиво са јавне саобраћајнице са источне стране парцеле.
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
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једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/113 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није опремљена
канализацијом и атмосферском канализацијом.
Парцела се налази у заштитној зони будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У појасу 30 m
обострано од продуктовода забрањена је изградња
објеката за боравак људи, а у појасу 200 m обострано од продуктовода могу се градити објекти
према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
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угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
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16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/114 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није опремљена
канализацијом и атмосферском канализацијом.
Парцела се налази у заштитној зони будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У појасу 200 m
обострано од продуктовода могу се градити објекти према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
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7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
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складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).

Катастарска парцела број 233/115 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није опремљена
канализацијом и атмосферском канализацијом.
Парцела се налази у заштитној зони будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У појасу 200 m
обострано од продуктовода могу се градити објекти према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5.• Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одр-
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жавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
•  Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске
воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмеравати према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/116 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а 12 m2. Парцела је правилног облика и има директан приступ
јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није
опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом. Парцела се налази у заштитној зони
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будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке
стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У
појасу 200 m обострано од продуктовода могу се
градити објекти према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити
и помоћни објекти, односно објекти који су у
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функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/117 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није опремљена
канализацијом и атмосферском канализацијом.
Парцела се делимично налази у заштитној зони
будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке
стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У
појасу 200 m обострано од продуктовода могу се
градити објекти према посебним условима управљача ситемом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим прави-
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лима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
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14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/118 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а 89 m2. Парцела
је правилног облика димензија око 44 х 68 m и има
директан приступ јавној саобраћајници. Локација
је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас).
Локација није опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
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6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
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17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
Катастарска парцела број 233/120 КО Смедерево
1. Подаци о локацији и парцели:
• Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 36 а. 52 m2. Парцела
је неправилног облика. Парцела има индиректан
приступ јавној саобраћајници, преко кат.парц.бр.
233/119 КО Смедерево. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није
опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом.
2. Плански основ:
• Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена
ни у једну карактеристичну целину за коју постоје
правила уређења и грађења. С обзиром да Планом
нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије“, број 22/2015).
3. Урбанистички показатељи:
• Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
• Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
4. Објекти који се могу градити:
• Производни, пословни, складишни, сервисни и сл.
објекти.
5. Делатности:
• Производња мањег обима, пословање, трговина,
угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују
се делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 114/2008).
6. Спратност објеката:
• Спратност објеката свих врста у индустријској
зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.
7. Минимално растојање од граница парцеле:
• Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око
објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила.
8. Геомеханичка стабилност терена:
• Планом нису утврђени посебни услови у погледу
обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У
фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно
је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.
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9. Хидротехнички услови:
• Изграђеним системом заштите од штетног дејства
вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm
(1,0 – 1,5 m дубине). У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу
претходног мишљења надлежног водопривредног
прдузећа.
10. Утврђивање коте приземља:
• Кота приземља нових објеката на равном терену
не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На истој грађевинској парцели могу се градити и
помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели
на којој је саграђен главни објекат.
12. Паркирање возила:
• Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по
принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.
13. Одводњавање и нивелација:
• Површинске воде се одводе са парцеле слободним
падом према риголама, односно према улици (код
регулисане канализације, односно јарковима) са
најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са
једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати
према другој парцели.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.
15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу
услова надлежних предузећа.
16. Реализација:
• Изградња се реализује на основу урбанстичког
пројекта, као инструмента стручно-формалне
провере планираних садржаја на појединачним
комплексима.
• Приликом реализације појединачних садржаја – у
зависности од опредељене намене – утврђује се
потреба израде процене утицаја на животну средину.
17. Посебне напомене:
• Не плаћа се накнада за промену намене/врсте
земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у
складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 49/92).
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-176/2018-07
У Смедереву, 23. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Страна 9 – Број 6

Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је
предвиђено да, службенику престаје рад на положају протеком времена на које је постављен.
Чланом 53. истог Закона је предвиђено да се престанак
рада на положају утврђује решењем које доноси орган надлежан за његово постављење, у року од осам дана од дана
наступања разлога због којих је рад на положају престао.
На основу свега наведеног стекли су се услови за поступање по члану 51. став 1. тачка 1. и члану 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, те је Градско веће града Смедерева одлучило
као у изреци Решења.
Ово Решење је коначно.

174.
На основу члана 49. став 2., члана 51. став 1. тачка 1. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др.
закон) и члана 45. став 1. тачка 7. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст ) и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о
раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2014 - пречишћен текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 140. седници одржаној 23. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА НА
ПОЛОЖАЈУ В. Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МИЛИЈАНИ НОВАКОВИЋ, дипломираној правници, престаје рад на положају в.д. начелника Градске управе
града Смедерева закључно са 23.11.2018. године, због протека времена на које је постављена.
II
Решење у препису доставити: Милијани Новаковић,
Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Одсеку за нормативно-правне
и кадровске послове, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложењe
Решењем број 02-171/2018-07 од 24. августа 2018. године Градско веће града Смедерева је поставило Милијану
Новаковић, дипломирану правницу из Смедерева за вршиоца дужности начелника Градске управе града Смедерева
најдуже на три месеца, почев од 24.08.2018. године.
Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе је предвиђено да, градско односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор код Управног суда у року
од 30 дана од дана пријема Решења.
Број 02-256/2018-07
У Смедереву, 23. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

175.
На основу члана 49. став 2. и члана 56. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др.закон), члана 45. став
1. тачка 7. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст), чланoва 3.
4. 6. и 10. Одлуке о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима града Смедерева
и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града
Смедерева и о платама запослених у Градској управи града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016
и 5/2018 ) и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду
Градског већа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2014 - пречишћен текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 140. седници одржаној 23. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
Милко Мишковић, дипломирани правник, поставља
се за вршиоца дужности начелника Градске управе града
Смедерева, до постављења начелника Градске управе града Смедерева, најдуже на три месеца, почев од 24.11.2018.
године.
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II
Основни коефицијент за обрачун и исплату плате постављеног лица из члана I овог Решења у висини од 21,50
увећава се за додатни коефицијент по основу сложености и
одговорности послова за 13,50 као и за 10% тако да укупан
коефицијент за обрачун и исплату плате именованог из члана I овог Решења износи 38,50.
III
Решење у препису доставити: Милку Мишковићу, Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове - Одсеку за нормативно-правне и
кадровске послове, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложењe
Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе је предвиђено да, градско односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе предвиђено
је да, уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеник на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Како је дана 23.11.2018. године истекао период од три
месеца на који је Милијана Новаковић била постављена за
вршиоца дужности начелника Градске управе града Смедерева, стекли су се услови за поступање по члану 56. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, то је Градско веће града Смедерева поставило Милка Мишковића, дипломираног правника, за вршиоца дужности начелника Градске управе града
Смедерева, који испуњава утврђене услове за радно место
службеник на положају, који ће обављати послове вршиоца дужности начелника Градске управе града Смедерева
до постављења начелника, најдуже на три месеца почев од
24.11.2018. године, без спровођења јавног конкурса.
Из свега наведеног одлучено је као у изреци Решења.

Разматрајући Предлог закључка о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама у циљу
утврђивања пореза на имовину за пореске обвезнике који
не воде пословне књиге у 2019. години, на основу члана 45.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 141. седници одржаној 30. новембра 2018. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Утврђују се следеће просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности по зонама, као полазне основице за утврђивање пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у 2019. години, и то:
РАЗВРСТАВАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ
ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА

1. зона
Станови
Куће за
становање
Пословне
зграде
Гараже и
гаражна места
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско
земљиште

2. зона

3. зона

4. зона

60.000,оо

48.000,оо

36.000,оо

26.000,оо

50.000,оо

40.000,оо

30.000,оо

20.000,оо

137.000,оо 110.000,оо

70.000,оо

38.000,оо

20.000,оо

16.000,оо

12.000,оо

10.000,оо

1.275,оо

1.020,оо

765,оо

400,оо

150,оо

120,оо

90,оо

60,оо

100,оо

80,оо

40,оо

20,оо

2. Закључак објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 436-4-1/2018-07
У Смедереву, 30. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Ово Решење је коначно.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор код Управног суда у року
од 30 дана од дана пријема Решења.
Број 02-257/2018-07
У Смедереву, 23. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

177.
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,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.

30. новембар 2018. године
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закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 22. новембра
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017 и 4/2018), раздео 4– Градска управа, Програм
15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства за Пројекат „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији“ у укупном износу од 1.031.532,00 динара и то:
- износ од 553.185,00 динара за исплату накнада по
основу Уговора о делу члановима пројектног тима ангажованих на Пројекту „Побољшање инфраструктуре у једном
од највећих ромских насеља у Србији“,
- износ од 469.200,00 динара на име набавке и уградње
IT опреме ради измештања високонапонског кабла који се
налазио поред вакуумске станице која је у изградњи у склопу реализације Пројекта „Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у Србији“,
- износ од 9.147,00 динара на име искључења подземних кабловских водова 10кV.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 2 - Комуналне делатности, 1102-П1 - Пројекат - Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији,
функција 620– Развој заједнице, позиција 216, економска
класификација 423 - Услуге по уговору у укупном износу
од 1.022.385,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 8.246.665,00 динара и позиција 215, економска класификација 421 - Стални трошкови у износу од
9.147,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 109.147,00 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 400-9564/2018-07
У Смедереву, 22. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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178.
На основу 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, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст) и члана 9. Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 27. новембра
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НАДОКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ
I
Решење о формирању Комисије за утврђивање права на
надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу и именовању
председника и чланова Комисије („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014), мења се у тачки I, тако што
се уместо Добриле Траиловић, именује Надежда Шегић,
представница локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „ Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-259/2018-07
У Смедереву, 27. новембра 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

173.

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

1

174.

Решење о престанку рада службеника на
положају в. д. начелника Градске управе
града Смедерева

9

175.

Решење о постављењу вршиоца дужности
начелника Градске управе града Смедерева

9

176.

Закључак о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама, као полазне основице за
утврђивање пореза на имовину за пореске
обвезнике који не воде пословне књиге у
2019. години

10

ГРАДОНАЧЕЛНИК
177.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

10

178.

Решење о измени Решења о формирању
Комисије за утврђивање права на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу и именовању председника и чланова Комисије
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