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362.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник PC“, бр. 129/07, 83/14- др. 
закон и 101/16, 47/18- др. закон) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка (“Међуопштински 
службени лист, број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка на сед-
ници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУKУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА 

MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ 
ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И 
СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
ОСНИВАЧ ПPEMAOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. 

БЕОГРАД“
1. Доноси се ПРОГРАМ MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ 

ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMAOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИ БУВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд“

2. Овлашћује се Општинско вeћe и Председник 
опш тине Смедеревска Паланка да изврше све пот-
реб не радње како би општина Смедеревска Па ланка 
преузела обавезе према OПЕРАТОРУ ДИСТРИ БУ-
ТИВ НОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција д.о.о. Бео-
град“ да у поступку преговора о дугорочном репро-
граму преузетих обавеза обезбеди услове како би исте 
могле да буду измирене у складу са финансијским 
могућностима Општине и да уговори дугорочни 
репрограм обавеза.

3. Ову одлуку доставити Влади Републике Србије 
ради добијања сагласности.

4. Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објав-
љивања у “Међуопштинском службеном листу“.Сту-
пањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
од 01.11.2019. године број 312-252/2019-02/2.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у 

члану 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник PC“, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16 
и 47/18 и др. закон) и члану 39. тачка 7. Статута 
опш тине Смедеревска Паланка (“Међуопштински 
службени лист, број 30/08,15/09, 8/11 и 28/14), у 
којима је утврђено да Скупштина општине доноси 
прописе и друге опште акте.

Општина Смедеревска Паланка, као и предузећа 
чији је Општина Смедеревска Паланка оснивач, има 
дос пеле, а неизмирене обавезе премаOПЕРАТОРУ 
ДИС ТРИБУТИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС 
дистри буција д.о.о. Београд“ Како се дуг према 
OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дис трибуција д.о.о. Београд“ односи на велики 
број дуж ника чији је Општина Смедеревска Паланка 
оснивач, предлаже се да Општина Смедеревска 
Паланка уз претходну сагласност Владе Републике 
Србије преузме обавезе осталих дужника, а потом 
закључи репрограм обавеза.

Тешка финансијска ситуација у којој се Општина 
Смедеревска Паланка налази дуги низ година уназад, 
наводи на закључак да Општина Смедеревска Паланка 
и субјекти чији је оснивач из текућих прихода не 
би могли да измире наведене обавезе. Дугорочним 
репро грамом обавеза Општина Смедеревска Паланка 
према OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд“ ствара могућност 
да обавезе буду измирене у динамици коју општинске 
финансије могу да поднесу.

Измиривањем обавеза на начин како је наведено 
у Програму стиче се основ за реалну израду буџета 
Општине Смедеревска Паланка, реално планирање 
и даје могућност Општини Смедеревска Паланка 
за реализацију нових инвестиција. Финансијска 
слика осталих субјеката учесника у Програму ће 
бити поправљена, што ћe омогућити њихово лакше 
функционисање и даљи развој.

Број: 312-316/2019-02/2
У Смедеревској Паланци 18. децембра 2019.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић



бр. 39, 18.12.2019. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2706. страна
ПРОГРАМ MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И 
СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMA OПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС 

дистрибуција д.о.о. Београд

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Политичка, привредна и финансијска криза која 

је деведесетих година двадесетог века погодилапро
сторбившеЈугославијеоставилаједубоктрагнаопшти
ну Смедеревска Паланка некадашњег индустријског 
гиганта и индустријски Центар Подунавског региона.
Са насталом кризом дошло је до потпуног слома и 
привредног гиганта „ГОША ХОЛДИНГ“, након чега 
су хиљаде грађана Смедеревске Паланке остали 
без посла, а општина Смедеревска Паланка без 
довољно прихода да може да испрати трендове у 
развоју комуналне инфраструктуре и одржи, на до 
тада високом нивоу постављене стандарде у области 
здравствене и социјалне заштите, просвете, културе, 
спорта и др.

Последица свега наведеног је да је Општина 
нередовно измиривала текуће обавезе и обавезе по 
капиталним инвестицијама до 2016. године, због 
чега је морало доћи до дугорочног задужења код 
пословних банака и повериоца. Део краткорочних 
обавеза измирен је из уштеда насталих у последње 
две године, као и од помоћи коју је Влада Републике 
Србије пружила општини Смедеревска Паланка.

Највећи део неизмирених доспелих обавеза на дан 
израде овог програма чине неплаћене фактуре према 
OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, за утрошену 
електричну енергију, (Општинска управа, школе, 
вртићи, установе културе, ЈКП Водовод, Месне 
заједнице, Јавна предузећа и установе.) томе је 
допринело и неодговорно руковођење Општине у 
периоду од 2012. до 2016. године.

Иако се од 2016. године све обавезе измирују редовно, 
у складу са раније РИНО, а сада ЦРФ програмом, 
није реално очекивати да ће општина Смедеревска 
Паланка и субјекти чији је оснивач моћи да у блиској 
будућности из текућег пословања измирити доспеле 
обавезе према OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд.

Овај акт представља Програм мера за измиривање 
обавеза општине Смедеревска Паланка и субјеката 
чији је оснивач општина Смедеревска Паланка, према 
OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд (у даљем тексту: 
Програм) којима би се постигла финансијска 
консолидација буџета Општине и субјеката чији 
је Општина оснивач. Како су у Програм укључене 
и активности OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд за 
чију реализацију би била потребна сагласност органа 
управљања Предузећа и Владе Републике Србије. 
Програм има карактер условног и обавезујућ је 

само за субјекте чији је директан оснивач општина 
Смедеревска Паланка.

Реализацијом Програма не врши се отпис дугова, 
већ се, преузимањем обавеза од стране Општине 
и њиховим дугорочним репрограмом, привредни 
субјектима, учесницима у овом програму, растерећују 
билансне ставке, елиминишу дугови и постиже 
финансијска консолидација Општинског буџета, 
што је основа за даљи несметани развој Општине 
Смедеревска Паланка.

II.АНАЛИЗА СТАЊА
У овој глави Програма представљена су међусобна 

потраживања и обавезе субјекта чије будуће 
активности су предмет овог програма.

У процесу израде Програма, као последњи 
пресечни датум коришћен је 30.09.2019. године. Тачан 
износ међусобних обавеза и потраживања субјеката 
укључених у овај програм утврђен је међусобним 
сравњивањем стања и наведен је у даљем тексту 
Програма.

Због организационих промена у OПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд, спровођених у претходном периоду, 
додатан напор би представљао детаљан приказ дуга 
према сваком појединачном организационом облику, 
па се у Програму, у име свих организационих делова, 
помиње самоOПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, као 
поверилац.

Уколико OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, 
прихвати услове Програма, својим унутрашњим 
актима ће регулисати односе између појединих 
организационих делова у процесу реализације 
предложених мера, па се овим програмом предлаже 
да OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, на себе пренесе 
потраживања чија наплата је предмет овог програма, 
а која његови организациони делови имају према 
Општини Смедеревска Паланка и субјектима чији је 
општине Оснивач (Табела 1).

Програм предвиђа да општина Смедеревска 
Паланка преузме на себе обавезе субјеката чији је 
оснивач, а чије је измирење предмет овог програма.

Општина Смедеревска Паланка као и субјекти 
чији је оснивач Општина на дан 30.09.2019. дугују 
OПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, и његовим 
организационим деловима износ од укупно 
21.526.501,64 динара (Табела 1)

Дуг је настао на основу неплаћених фактура 
за испоручену електричну енергију.Стање дуга 
међусобно је усаглашено на дан 30.09.2019.године, 
о чему су састављени записници и/или друга акта и 
обухватају основни дуг увећан за припадајућу камату.

Преглед дуговања по појединачним корисницима 
налази се у следећој табели:
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ПИБ ОДС- Стари дуг ОДС- тужба ОДС-укупно
Гоша Јединство 102333246 33.587,40 33.587,40
ЈКП Водовод 102143481 148.684,09 4.541.285,89 4.689.969,98
ЈП Паланка 105813705 6.518,96 6.518,96
Општинска Управа 102632285 645.655,94 10.037.786,75 10.683.442,69
ПУ Чика Јова Змај 101931016 311.900,75 1.536.930,23 1.848.830,98
МЗ Азања 102632201 65.712,22 65.712,22
МЗ Ратари 101930458 1.309.820,20 603.325,60 1.913.145,80
МЗ Стојачак 101930503 65.968,72 65.968,72
МЗ Водице 101930431 0,00 12.142,54 12.142,54
МЗ Мраморац 101930474 0,00 85.606,39 85.606,39
Паланачка Гимназија 101386647 0,00 112.092,52 112.092,52
Народни Музеј 102201305 36.450,25 520.007,25 556.457,50
ОШ Олга Милошевић 101405741 315.072,97 0,00 315.072,97
ОШ Вук Караџић 101619041 129.112,09 0,00 129.112,09
ОШ Лазар Станојевић 101820700 0,00 205.080,55 205.080,55
ОШ Станоје Главаш 101928916 0,00 68.844,81 68.844,81
Дом Културе Вуја 
Поповић Азања

102632201 579.507,15 579.507,15

МЗ Мала Плана 101930415 61.534,70 93.873,67
Укупно 3.577.844,50 17.948.657,14 21.526.501,64
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Збогвременскедистанцеодданаусаглашавањас

тањаод30.09.2019.године,додана усвајања,однос
нореализацијеовогпрограма,каоизбогчињенице
дајенадан30.09.2019..године,деообавезадужник
абиоуЦРФпрограму,теје,умеђувремену,измирен,
неопходно је, пре спровођењамера из Програма, 
извршити поновно усаглашавањестањамеђусобних 
обавезаипотраживања (трошкови судског поступка, 
законских и затезних камата)кодпојединихсубјеката
напоследњиданумесецукојипретходи реализацији,ка
кобиизносиобухваћени уговоримакојићeпроистеhииз
реализацијеПрограма билиускладусареалнимстањем
,амepeпредвиђенеовимпрограмомбилеспроведенена 
основу тако сведеногстања.

III. ПРОГРАМ MEPAИАКТИВНОСТИ
УовојглавиПрограмадефинисанесуактивности

субјекатаимерекојејепотребноспровестиу циљу 
реализацијеПрограма.

1. Преузимањеобавеза
К а к о ј е п р и к а з а н о у Т а б е л и 1 , о п ш т и н а 

Смедеревска Паланка,надан30.09.2019.године 
имадоспеле,анеизмиренеобавезепремаOПЕРА
ТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС 
дистрибуција д.о.о. Београд,ињиховиморганизаци
онимделовимау збирном износу од 21.526.501,64 
динара. Индиректни корисници буџета општине 
Смедеревска Паланка, као и предузећа чији је 
Општинаоснивач на дан 30.09.2019.године имају 
доспеле, а неизмиренеобавезе премаOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд,ињеговиморганизационимделовимауз
бирномизносуод 21.526.,501,64динара.

Какојевeћприказано,дугпремаOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд,односинавеликибројдужникачијије 
Скупштина Општинеоснивач,предлажеседаОпшти
на,узпретходнусагласностВладеРепубликеСрбијеп
рвопреузмеобавезе осталихдужниканаведенихуТаб
ели1,такодаби,наконпрузимања,износдугаОпштине 
премаOПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд,износио укупно 
21.526.501,64 динара.

За реализацију мера у поступку преузимања 
обавеза неопходно је да Општина потпише уговоре 
о преузимању обавеза са основним дужницима, 
адаOПЕРАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
“ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд,као поверилацу, на 
то да сагласност.

2.Поступак измирења обавеза
Какотешкафинансијскаситуација ук

о ј о ј с е О п ш т и н а и с у б ј е к т и ч и ј и ј е о с н и в а ч 
Општинаналазедугинизгодина уназад, наводи 
на закључак да обавезе наведене у Табели 1. не 
би могле бити измирене из текућих прихода у 
кратком року, предлаже се да, након преузимања, 
општина Смедеревска ПаланкасаOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 

д.о.о. Београд,уговори дугорочни репрограм обавеза, 
уз претходну сагласност надлежнихоргана.

Динамика измиривања обавеза по репрограму 
морала би бити усклађена са одлукама о буџету 
Општине Смедеревска Паланка и финансијским 
могућностима Општине.

3. Претходна сагласност
Заре а лизаци јуПрограмапот ребна је с аглас

н о с т В л а д е Р е п у бл и ке С р б и ј е и O П Е РАТ О РУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд,као повериоца, те је неопходно, пре 
реализације мера из ове главе Програма, обезбедити 
акта о сагласности надлежнихоргана.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈАПРОГРАМА
Предлаже се надлежним органима свих субјеката 

чије активности су предвиђене мерама дефинисаним 
Програмом да, након што се обезбеди сагласност 
од стране Владе Републике Србије иOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд,а у циљу хитне реализације Програма, 
прихвате предлог мера наведенихуПрограму,донесу
свепотребнеодлукеипочнусањиховомреализацијом 
унајкраћем могућемроку.

За реализацију Програма одговорни су 
Општинсковeћe, председник Општинеи надлежна 
управа за послове финансија општине Смедеревска 
Паланка.

НалажесеОпштинском вeћyипредседнику 
Општине Смедеревска Паланка 
даизвршесвепотребнерадњекако биопштина 
Смедеревска ПаланкапреузелаобавезепремаOПЕ
РАТОРУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС 
дистрибуција д.о.о. Београд,даупоступкупреговорао
дугорочном репрограму преузетих обавеза обезбеди 
услове како би исте могле да буду измирене у складу 
са финансијским могућностима Општинеи да 
уговори дугорочни репрограмобавеза.

V. ЗАКЉУЧАК
Реализацијом мера предложених Програмом не 

врши се отпис дугова, вeћсе, преузимањем обавезао
дстранеОпштине,субјектимаучесницимауовомпрогр
аму,растерећујубиланснеставкеи елиминишудугови.

ТешкафинансијскаситуацијаукојојсеОпштинан
алазидугинизгодинауназад,наводиназакључакда 
Општинаи субјекти чији је оснивач из текућих прихода 
не би могли да измире наведене обавезе. Дугорочним 
репрограмом обавеза ОпштинепремаOПЕРАТОРУ 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА “ЕПС дистрибуција 
д.о.о. Београд,ствара се могућност да обавезе буду 
измирене у динамици коју општинскефинансије могу 
даподнесу.

Измиривањем обавеза на начин како је наведено 
у Програму стиче се основ за реалну израду буџета 
Општине, реално планирање и даје могућност 
Општиниза реализацију нових инвестиција. Фина
нсијскасликаосталихсубјекатаучесникауПрограму
ћебитипоправљена,штоћeомогуhити њихово лакше 
функционисање и даљиразвој.
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На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон) 
и члана 40. Статута општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист општина Велика 
Плана и Смедеревска Паланка“ бр. 9/19),

Скупштина општине Смедеревска Паланка на сед-
ници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА

Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана општине 

Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Просторни 
план).

Члан 2.
Граница Просторног плана обухвата админис тра-

тив но подручје општине Смедеревска Паланка и дата 
је у Прилогу - Графички приказ границе обухвата 
Просторног плана, који је одштампан уз ову Одлуку 
и чини њен саставни део.

Површина обухвата Просторног плана износи 
421,55 km2.

Члан 3.
Плански документи вишег реда и ширих подручја 

који су основ за израду Просторног плана су Прос-
торни план Републике Србије („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2010), Регионални просторни план за 
подручје Подунавског и Браничевског управ ног 
округа („Службени гласник РС“, бр. 8/2015), Про-
стор ни план подручја инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Службени 
гласник РС“, бр. 69/2003 и 121/2014) и Просторни 
план подручја посебне намене система продуктовода 
кроз Републику Србију (Сомбор - Нови Сад - Панчево 
- Београд - Смедерево - Јагодина - Ниш) („Службени 
гласник РС“, бр. 19/2011).

Израда Просторног плана биће заснована на план-
ској, студијској, техничкој и другој документацији, 
ре зул татима досадашњих истраживања и важећим 
план ским документима у Републици Србији.

Просторни план ће се радити на топографским 
картама у размери 1:25.000 или 1:50.000, а могу се 
користити, у зависности од расположивости и пот-
реб ног нивоа детаљности појединих решења и сате-
лит ски снимци, карте из постојећих географских 
ин фор мационих система, ажурне геореференциране 
ор то фото подлоге, оверени катастарско-топографски 
пла нови и дигитални катастарско-топографски 
планови.

Саставни део Просторног плана чине уређајне ос-
нове за сва сеоска насеља на територији општине 

Смедеревска Паланка, које се израђују са детаљношћу 
која je потребна за издавање локацијских услова.

Графички прикази уређајних основа за села радиће 
се на расположивим подлогама у одговарајућој 
размери и детаљности, која омогућава издавање 
локацијских услова.

Члан 4.
Приликом израде Просторног плана применити 

следеће принципе планирања, коришћења, уређења и 
заштите простора:

1) равномеран територијални развој;
2) рационално коришћење земљишта подстицањем 

мера урбане и руралне обнове и реконструкције 
кроз оптимизацију коришћења грађевинског, 
пољопривредног, шумског и водног земљишта;

3) рационално и одрживо коришћење необновљивих 
ресурса и оптимално коришћење обновљивих 
ресурса;

4) заштита и одрживо коришћење природних 
добара и непокретних културних добара;

5) превенција техничко-технолошких несрећа, 
заштита од пожара и експлозија, заштита од при-
род них непогода, отклањање узрока који изазивају 
климатске промене;

6) планирање и уређење простора за потребе 
одбране земље;

7) учешће јавности у процесу планирања;
8) очување обичаја и традицијe, као и очување 

специфичности предела;
9) унапређење енергетске ефикасности;
10) хоризонтална и вертикална координација,
а све у складу са начелима одрживог развоја кроз 

интегрални приступ планирању.
Члан 5.

Визија планирања, коришћења, уређења и заш-
тите планског подручја је достизање економски 
кон курентне, социјално прихватљиве и развијене, 
еко лошки одрживе, као и резилијентне територијe 
општине Смедеревска Паланка.

Циљ израде и доношења Просторног плана је 
утврђивање дугорочне концепције организације и 
одрживог коришћења, уређења и заштите планског 
подручја, активирања просторних потенцијала 
општине, ефикасног, рационалног и организованог 
коришћења природних и антропогених вредности, 
унапређења квалитета живљења и задовољења 
потреба становника, као и заштите и унапређења 
животне средине.

Члан 6.
Концептуални оквир Просторног плана се односи 

на утврђивање услова и мера за равномеран, 
уравнотежен и одржив просторни развој општине 
Смедеревска Паланка, дефинисање и опис намена 
простора (пољопривредно, шумско, водно, 
грађевинско и друго земљиште, укључујући 
обухват грађевинског подручја) – промену намене 
пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско 
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планирати само изузетно (у случајевима озакоњења 
објеката, потенцијалних привредно-радних зона 
и др. када за то постоји целисходно оправдање), а 
размотрити могућност умањења постојећег обухвата 
грађевинског подручја (неизграђене површине у 
ободним деловима грађевинског подручја које се 
користе у сврхе пољопривредне производње и сл.), 
заштиту, уређење, коришћење и развој природних 
система и ресурса (пољопривредно земљиште, шуме 
и шумско земљиште, воде, геолошки ресурси и 
друго), дефинисање смерница за развој мреже насеља, 
дистрибуцију становништва и размештај делатности, 
обезбеђење потребних капацитета мрежа и објеката 
инфраструктурних система и јавних служби, обез-
бе ђење саобраћајне, економске, социјалне и других 
облика интеграције планског подручја и ширег 
окружења, заштита природних и непокретних 
културних добара и ресурса, очување, заштита и 
побољшање услова животне средине, одређивање 
делова територије општине за које је предвиђена 
израда урбанистичког плана, утврђивање правила 
уређења и правила грађења за делове територије за 
које није предвиђена израда урбанистичког плана, 
као и уређајне основе за сеоска насеља, а након 
извршене детаљне анализе и валоризације постојећег 
и важећим планским документима планираног стања, 
као и планерског задатка, а све у складу са конкретним 
потребама на разматраном планском подручју.

У складу са принципима планирања одређеним у 
члану 4. ове Одлуке, посебну пажњу обратити на:

1) различите облике учешћа јавности у процесу 
планирања, односно на максимално ангажовање 
носиоца израде и обрађивача Плана да се кроз 
партиципацију грађана, заинтересованих субјеката, 
стручне јавности и др., дође до квалитетних планских 
решења;

2) подручја у обухвату плана која су била угрожена 
поплавама у јулу 1999. и мају 2014. године.

Члан 7.
Средства за израду Просторног плана обезбеђују се 

из буџета Општине Смедеревска Паланка.
Носилац израде Просторног плана је Општинска 

управа општине Смедеревска Паланка, Одељење 
за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне 
и стам бене послове, а обрађивач ће бити изабран у 
скла ду са члановима 36. и 47. Закона o плaнирaњу 
и изгрaдњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др. закон).

Рок за израду Просторног плана је 12 месеци од да-
на избора обрађивача из претходног става овог члана.

Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 

складу са члановима 45а и 50. Закона o плaнирaњу 
и изгрaдњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др. закон).

Рани јавни увид и јавни увид у плански документ 
биће обављени тако што ће материјал бити изложени у 
холу испред Велике и Мале сале Скупштине општине 
Смедеревска Паланка у Смедеревској Паланци, док 
сва ближа обавештења заинтересована лица могу 
добити у току трајања раног јавног увида, односно 
јавног увида, у надлежном Одељењу општинске 
управе општине Смедеревска Паланка.

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлаш ћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
про стора и изградњу објеката у фази израде планских 
доку мената, дужни су да на захтев носиоца израде 
Про сторног плана, у року утврђеном Законом и про-
писима донетим на основу Закона, доставе све тра-
жене податке, без накнаде.

Члан 9.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. став 2. Зaкoнa 
o плaнирaњу и изгрaдњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон), састaвни дeo oвe Oдлукe 
чини Одлука о изради стратешке процене утицаја 
Просторног плана општине Смедеревска Паланка на 
животну средину, донета по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите 
животне средине, у складу са чланом 46. став 6. Зaкoнa 
o плaнирaњу и изгрaдњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон).

Члан 10.
Просторни план се израђује у 4 (четири) примерка 

у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном 
облику.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објав љивања у „Међуопштинском службеном листу 
опш тина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, 
а објављује се и у Централном регистру планских 
доку мената.

Број: 350-24/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић
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На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска 
Паланка“ бр. 9/19),

Скупштина општине Смедеревска Паланка на сед-
ници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја 

Просторног плана општине Смедеревска Паланка 
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена).

Члан 2.
Разлози за израду Стратешке процене дефинисани 

су на основу територијалног обухвата и могућих 
утицаја Просторног плана општине Смедеревска 
Паланка (у даљем тексту: Просторни план) на 
животну средину, на следећи начин:

– значај Просторног плана за заштиту животне 
сре дине и одрживи развој произлази из потребе да 
се за штите животна средина и природне вредности 
и обез беди одрживи развој на подручју Просторног 
плана;

– потреба да се у планирању просторног развоја 
подручја Просторног плана сагледају стратешка 
питања заштите животне средине и обезбеди њихово 
решавање на одговарајући начин;

– чињеница да Просторни план представља оквир 
за обезбеђење просторних услова за развој подручја 
општине Смедеревска Паланка.

Члан 3.
Стратешка процена се ради за подручје Просторног 

плана чија граница обухвата административно 
подручје општине Смедеревска Паланка.

Члан 4.
Израда Стратешке процене је заснована на студиј-

ско -аналитичкој документацији из области про стор-
ног и урбанистичког планирања, заштите животне 
средине, заштите природе и другој релевантној доку-
ментацији.

Члан 5.
Стратешком проценом биће разматранa питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, 
природе, као и друга питања за која се у току израде 
утврди да захтевају одговарајућу обраду.

Члан 6.
Извештај о стратешкој процени, као документ којим 

се приказује поступак израде Стратешке процене, 
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак припреме Просторног плана, садржи:

– полазне основе Стратешке процене: обухват, 
предмет и циљеви Просторног плана, захтеви зашти-
те животне средине из релевантних планских и дру-
гих докумената;

– опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе;

– процену могућих утицаја на животну средину: 
при каз стања животне средине на подручју Про-
стор ног плана; варијанте развоја планског подручја, 
укључујући сценарио нултог развоја и варијанте раз-
воја и заштите планског подручја повољне са ас пекта 
заштите животне средине; процену утицаја вари-
јан т них решења на животну средину, опис мера за 
спре чавање и ограничавање негативних и увећање 
пози тивних утицаја на животну средину, поређење 
вари јантних решења и приказ разлога за избор нај-
по вољ нијег; процену утицаја планских решења на 
жи вотну средину, опис мера за спречавање и огра-
ничавање негативних и увећање позитивних ути цаја 
на животну средину; начин на који су при про це ни 
узети у обзир елементи животне средине и карак те-
ристике утицаја;

– смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима;

– програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Просторног плана;

– приказ коришћене методологије;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлу чу-

ју ћих за избор датог плана са аспекта размат ра них ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у Просторни план;

– учешће заинтересованих страна у поступку израде 
и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

– извод из Стратешке процене (закључак – 
нетехнички резиме).

Члан 7.
Носилац израде Стратешке процене је Општинска 

управа општине Смедеревска Паланка, Одељење 
за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне 
и стамбене послове, у складу са чланом 47. став 1. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. Закон).

Члан 8.
Рок за израду Стратешке процене је 12 месеци од 

дана избора обрађивача Просторног плана општине 
Смедеревска Паланка.

Стручни тим за израду Стратешке процене биће 
састављен од стручњака одговарајућег профила. 
Стратешка процена се врши у складу са европским и 
међународним принципима теорије и праксе у изради 
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стратешке процене утицаја на животну средину за 
исту врсту планских докумената.

Члан 9.
Учешће заинтересованих органа и организација 

у разматрању Извештаја о стратешкој процени 
обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој 
процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стра-
тешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
у Нацрт просторног плана општине Смедеревска 
Паланка, у трајању од 30 дана, у Општинској управи 
општине Смедеревска Паланка.

Члан 10.
Средства за израду Стратешке процене обезбеђују 

се из буџета Општине Смедеревска Паланка.
Члан 11.

Одлука о изради Стратешке процене је саставни 
део Одлуке о изради Просторног плана.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објав љивања у „Међуопштинском службеном листу 
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број: 501-233/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

365.
На основу члана 97. Закона о планирању и 

изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-
испр., 64/2010-Oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-Oдлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 
– Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019 – др.закон) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист“, бр. 9/19),

Скупштина општине Смедеревска Паланка, на сед-
ници одржаној 18. децембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА И ОДРЕЂИВАЊУ 
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права и обавезе у 

уређивању грађевинског земљишта и одређује се 

начин утврђивања износа доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на територији општине 
Смедеревска Паланка.

Члан 2.
Послове уређивања грађевинског земљишта, пос-

лове на изради средњорочних и годишњих програма 
уређивања грађевинског земљишта и послове на реа-
лизацији програма обавља Одељење за локално еко-
номски развој, привреду и пољопривреду Опш тинске 
управе Општине Смедеревска Паланка.

Члан 3.
За уређивање грађевинског земљишта плаћа се 

допринос.
Новчана средства добијена од доприноса за уре-

ђи вање грађевинског земљишта користе се за уре-
ђи вање (припремање и опремање) грађевинског зем-
љишта, прибављање грађевинског земљишта у јавну 
својину и изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре.

Члан 4.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

плаћа инвеститор.
Инвеститор, у смислу ове одлуке, јесте лице за 

чије потребе се гради, односно дограђује објекат, 
односно врши реконструкција којом се ствара 
додатни простор, односно врши промена намене 
постојећег објекта - простора у другу намену за коју 
је прописан већи износ доприноса и на чије име се 
издаје грађевинска дозвола односно решење којим се 
одобрава извођење радова односно промена намене 
постојећег објекта - простора.

Члан 5.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

обрачунава се по метру квадратном (m2) нето 
површине објекта - простора.

Обрачун нето површине из става 1. овог члана 
врши се применом националног стандарда.

Код промене намене постојећих објеката – простора, 
инвеститор плаћа разлику у висини доприноса за 
одговарајуће намене сагласно одредбама ове одлуке.

II УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 6.
Уређивање грађевинског земљишта врши се у 

складу са важећим планским документима према 
средњо рочном и годишњем програму уређивања 
грађе винског земљишта, уз старање о заштити, 
рацио налном и одрживом коришћењу земљишта.

Програм уређивања грађевинског земљишта 
доноси Скупштина општине Смедеревска Паланка.

Члан 7.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата 

његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога, 
израду планске и техничке документације, програма 



бр. 39, 18.12.2019. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2714. страна
за уређивање земљишта, расељавање, уклањање 
објеката, санирање терена и друге радове.

Опремање земљишта обухвата изградњу обје ка-
та комуналне инфраструктуре до прикључка грађе-
винске парцеле, као и изградњу и уређење површина 
јавне намене.

Члан 8.
Санација терена, рашчишћавање и расељавање у 

оквиру грађевинске парцеле и изградња комуналних 
објеката и инсталација до прикључка на инсталације 
изграђене у оквиру уређивања грађевинског зем љиш-
та, обавеза је инвеститора.

Уколико грађевинску парцелу чини комплекс 
земљишта на коме се гради више објеката, за које се 
гради интерна (заједничка) комунална инфра струк-
тура, уређивање грађевинског земљишта у смислу 
ове одлуке, подразумева се до границе комплекса.

Члан 9.
Трошкови припремања и инфраструктурног опре-

мања грађевинског земљишта до грађевинске пар-
целе, у смислу ове одлуке, обухватају:

а) трошкове припремања грађевинског земљишта, 
и то: прибављање земљишта (решавање имовинско-
прав них односа, набавку станова и простора за пот-
ребе расељавања, исељавање корисника из објеката 
пред виђених за рушење и слично); прип рем не радове 
(из рада планске документације, израда геодетских и 
дру гих подлога и инжењерско-техничка испитивања 
зем љишта); асанационе радове и рашчишћавање 
земљишта;

б) трошкове комуналног опремања грађевинског 
земљишта, и то: објекти водоснабдевања и приступни 
пут.

У трошкове комуналног опремања грађевинског 
зем љишта спадају и трошкови изградње објеката и 
мре же друге инфраструктуре (електромережа, кана-
ли за ција, гасовод, даљинско грејање, ПТТ, КТВ, и 
др.). Ове трошкове инвеститор посебно уговара са 
организацијама које су инвеститори тих објеката, 
односно инфраструктуре.

Члан 10.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта 

обезбеђује се из средства остварених од:
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
4) претварања права закупа у право својине, у 

складу са Законом о планирању и изградњи;
5) других извора у складу са законом.
Грађевинско земљиште може се припремити, 

односно опремити и средствима физичких или 
правних лица, у складу са чланом 92. Закона о 
планирању и изградњи и чланом 18. ове одлуке.

III НАЧИН УТВРЂИВАЊА ИЗНОСА ДОПРИНОСА 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 11.
Износ доприноса за уређивање грађевинског зем-

љишта утврђује се на основу следећих критеријума:
- нето површине објекта – простора одрђене у 

складу са чланом 4. и 5. ове одлуке;
- просечне цене квадратног метра станова ново-

град ње у општини Смедеревска Паланка према 
послед њим објављеним подацима органа надлежног 
за послове статистике (ако за општину Смедеревска 
Паланка нису објављени подаци о просечној цени 
квадратног метра станова новоградње, цена се 
утвр ђује на основу просека износа просечних цена 
квадратног метра станова новоградње у свим једи-
ницама локалне самоуправе истог степена разви је-
ности у складу са законом којим се уређује регио-
нални развој, а за које су ти подаци објављени);

- коефицијента зоне објекта – простора утврђеним 
у складу са чланом 12. ове одлуке

- коефицијента намене објекта – простора 
утврђеним у складу са чланом 13. ове одлуке.

Члан 12.
Коефицијент зоне објекта – простора одређује се 

према локацији парцеле на којој се гради, односно 
дограђује објекат, односно врши реконструкција ко-
јом се ствара додатни простор, односно врши промена 
намене постојећег објекта - простора у другу намену 
за коју је прописан већи износ доприноса, и то:

1. Екстра зона: улица Првог српског устанка од 
улице Трг хероја до улице Светог Саве као и при-
па дајући простор и објекти наведених улица – 
коефицијент 0,1;

2. Прва зона: улица Првог српског устанка од улице 
Светог саве до улице Др. Рајса и улица Светог Саве 
као и припадајући простор и објекти наведених улица 
– коефицијент 0,09;

3. Друга зона: подручје ограничено улицама Трг 
хероја, Вука Караџића, Првог српског устанка до ул. 
Јефтићеве, Јефтићева до ул. Његошеве, Његошева, 10. 
октобра, Олге Милошевић, Карађорђева од пружног 
прелаза до ул. Трг хероја, подручје ограничено ули-
ца ма Димитрија Туцовића до ул. Моше Пијаде, Пала-
начке чете до ул. Солунске, Солунска до ул. Синђе ли-
ћеве, Синђелићева до ул. Краља Петра Првог и улице 
Краља Петра Првог, 20. јула, 10. октобра, Главашева 
до ул. Јелисавчићеве, Шулејићева до Брегалничке 
као и припадајући простор и објекти свих наведених 
улица – коефицијент 0,07;

4. Трећа зона: подручје ограничено улицама Доси-
теја Обрадовића, Моше Пијаде, Димитрија Туцо-
ви ћа од Моше Пијаде до Церске, Церска до Гргура 
Ста нојевића, Гргура Станојевића до Мо рав ске Ди-
визије, Моравске Дивизије, Животе Стани сав ље-
вића, Језерска од Животе Станисављевића до Боре 
Стан ковића, Боре Станковића до Кнеза Милоша, 
Мије Кр њев ца, Златиборска до Милана Мијалковића, 
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Милана Мијалковића до Данетове, Данетова до Све-
тозара Марковића, Светозара Марковића до Му-
керове, Мукерова до ул. 20. јули, Војске Југо сла вије 
до реке Кубршнице, река Кубршница до ул. Бра-
ће Марјановића, Браће Марјановића до Драго ва на 
Ђукића, Драгована Ђукића до Главашеве, Јели сав чи-
ће ва, Васе Пелагића до Радослава Гачића, Радослава 
Га чића, Народног фронта, Јасеничка до Жарка Си-
ми ћа, Жарка Симића, ул. 27. марта, Петра Муњаса и 
Црвене Армије до ул. Доситеја Обрадовића, и ули це 
Шулејићева од Брегалничке до ул. Хајдучки по ток, 
Карађорђева од пружног прелаза до ул. Рад ничке, 
Главашева од Јелисавчићеве до раскрснице регио-
налног пута Р107 См. Паланка – Младеновац и регио-
налног пута Р109 См. Паланка – Азања, ул. Ивачка, 
ул. Мајора Гавриловића и ул. Црвене Армије од ул. 
Доситеја Обрадовића до моста на потоку Медведњак 
као и припадајући простор и објекти свих наведених 
улица – коефицијент 0,05;

5. Четврта зона: преостало подручје у границама 
Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку 
(МСЛ бр. 16/2013) – коефицијент 0,04;

6. Пета зона: подручје општине Смедеревска 
Паланка ван граница Плана генералне регулације 
за Смедеревску Паланку (МСЛ бр. 16/2013) – 
коефицијент 0,02;

Члан 13.
Коефицијент намене објекта – простора одређује се 

на следећи начин:
- Стамбени објекти, односно простори који у 

смислу ове одлуке подразумевају све објекте, односно 
просторе намењене становању – коефицијент 0,15;

- Помоћни објекти, односно простори који у смислу 
ове одлуке подразумевају све објекте, односно 
просторе који су у функцији главног објекта, а граде 
се на истој грађевинској парцели на којој је саграђен 
главни објекат – коефицијент 0,10;

- Пословни објекти, односно простори који у смислу 
ове одлуке подразумевају садржаје односно објекте: 
административни, комерцијални, комерцијално-
здравствени, трговински, угоститељски, хотели, 
станице за снабдевање горивом, пословни садржаји у 
објектима спорта, објекти забаве и разоноде и остали 
објекти комерцијалног карактера – коефицијент 0,30;

- Остали објекти, односно простори који у смислу 
ове одлуке, подразумевају следеће објекте: објекти 
јавне намене – школе, факултети, дечије установе, 
здравствене станице, болнице, домови за старе, 
објекти културе, објекти спорта и рекреације, јавне 
гараже, саобраћајни терминали, пијаце и др., а који 
нису у јавној својини, верски објекти са пратећим 
садржајима, трговине на велико, стоваришта као и 
пословни објекти из алинеје 3. овог става чија нето 
површина прелази 500 m2, а за површину преко 500 
m2 – коефицијент 0,10.

За објекте, односно просторе који нису обухваћени 
ни у једној од наведених намена, коефицијент намене 

је истоветан коефицијенту намене за пословне 
објекте.

Код објеката са вишенаменским садржајем 
допринос за уређивање грађевинског земљишта 
обрачунава се за сваку намену посебно.

Члан 14.
Износ доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта утврђује се тако што се основица коју чини 
просечна цена квадратног метра станова новоградње 
у Општини Смедеревска Паланка према последњим 
објављеним подацима органа надлежног за послове 
статистике, помножи са укупном нето површином 
објекта - простора који је предмет градње, израженом 
у метрима квадратним, и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта - простора утврђеним 
чланом 12. и 13. ове одлуке.

Износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта утврђује се решењем о издавању 
грађевинске дозволе, а на основу обрачуна који врши 
Одељење за финансије, Општинске управе општине 
Смедеревска Паланка у складу са одговарајућим 
подацима и елементима достављеним од стране 
органа надлежног за издавање грађевинске дозволе.

За радове за које се у складу са законом издаје 
решење којим се одобрава извођење радова односно 
промена намене постојећег објекта – простора, 
односно врше други радови за које се на основу закона 
не издаје грађевинска дозвола, а у складу са овом 
одлуком постоји обавеза плаћања доприноса, износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
утврђује се на начин предвиђен ставом 2. овог члана.

Члан 15.
За постављање привремених објеката обрачун 

доприноса за уређивањење грађевинског земљишта 
врши се у складу са овом Одлуком.

Члан 16.
Утврђују се посебна умањења износа доприноса за 

недостајућу инфраструктуру, и то:
- износ доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта умањује се 10% уколико јавна 
саобраћајница на коју се прикључује грађевинска 
парцела, односно комплекс грађевинских парцела 
на којима се гради, односно дограђује, односно 
реконструише објекат, као коловозни застор нема 
асфалт или другу савремену подлогу;

- износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта умањује се 5% уколико грађевинска 
парцела, односно комплекс грађевинских парцела 
на којима се гради, односно дограђује, односно 
реконструише објекат нема могућност прикључка на 
јавни водовод.

Инвеститор који уклања постојећи објекат за који 
је плаћена накнада, односно допринос, односно 
објекат за који је издата грађевинска дозвола, у циљу 
изградње новог објекта на истој локацији који има 
већу нето површину од објекта који се уклања, плаћа 
допринос за уређивање грађевинског земљишта 
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само за разлику у броју квадрата корисне површине 
између објекта који планира да изгради и објекта који 
се уклања.

У случају изградње породичног стамбеног објекта 
односно помоћног објекта уз претходно рушење 
односно реконструкцију постојећег стамбеног 
односно помоћног објекта због дотрајалости, а за 
који није плаћена накнада за комунално опремање и 
уређивање земљишта или нема доказа да је плаћена 
јер је објекат саграђен у време када се грађевинске 
дозволе нису издавале плаћа се допринос у висини од 
40% од пуног износа.

Износ доприноса за уређивање грађевинског зем-
љишта се умањује за трошкове припремања, од-
нос но инфраструктурног опремања грађевинског 
зем љишта средствима инвеститора, на основу уго-
во ра закљученог у складу са чланом 92. Закона о пла-
нирању и изградњи и чланом 18. ове одлуке, као и за 
вред ност земљишта које инвеститор уступа оштини 
Сме деревска Паланка за изградњу инфраструктурних 
објеката.

Привредна друштва и предузетници који у току 
године запосле најмање 50 радника стичу право на 
50% попуста од утврђеног износа доприноса. Ради 
остваривања овог права привредно друштво, односно 
предузетник су дужни да доставе изјаву о запосленим 
лицима или о намери да наведена лица запосле у 
наведеном року. Уколико привредно друштво или 
предузетник не поступи на начин предвиђен овим 
чланом губи право на наведену олакшицу.

За објекте од посебног значаја за развој општине 
Смедеревска Паланка, Скупштина општине Смеде-
ревска Паланка може донети појединачни акт којим се 
одређују додатне погодности за плаћање доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта.

По захтеву Општине Смедеревска Паланка, у 
циљу реализације пројекта од значаја за локални 
економски развој, Влада Републике Србије може 
одобрити висину накнаде у другачијем износу од 
износа утврђеног овом Одлуком.

Члан 17.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не 

обрачунава се за објекте јавне намене у јавној сво ји-
ни, објекте комуналне и друге инфраструктуре, про-
из водне и складишне објекте, подземне етаже об је -
ката високоградње (простор намењен за гара жи рање 
возила, подстанице, трафостанице, оставе, ве шер-
нице и сл.), осим за делове подземне етаже које се ко-
ристе за комерцијалне делатности, отворена дечја иг-
ра лишта, отворене спортске терене и атлетске стазе.

Пољопривредна домаћинства се ослобађају обавезе 
плаћања доприноса за уређивањење грађевинског 
зем љишта за изградњу, односно доградњу, односно 
рекон струкцију економских и помоћних објеката, на 
под ручју ван граница Плана генералне регулације за 
Сме деревску Паланку (МСЛ бр. 16/2013). Под еко-
номским објектима, на основу Закона о планирању 
и изградњи, у смислу ове одлуке подразумевају се: 

објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, 
штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, 
коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, 
куни ћа, украсне живине и птица); пратећи објекти за 
гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетон-
ске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 
складиштење осоке); објекти за складиштење сточ-
не хране (сеници, магацини за складиштење кон-
центроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило 
тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних 
производа (амбари, кошеви) и други слични објекти 
на пољопривредном газдинству (објекти за машине и 
возила, пушнице, сушионице и сл.).

За изградњу, односно доградњу, односно рекон-
струк цију стамбених и помоћних објеката изван под-
руч ја Плана генералне регулације за Смедеревску 
Па лан ку (МСЛ бр. 16/2013) допринос се не плаћа 
уко лико инвеститор достави потврду издату од стра-
не месне заједнице на чијем подручју се објекат 
гра ди, да је сопственим средствима учествовао у 
уре ђи вању грађевинског земљишта (месни само доп-
ринос за изградњу саобраћајница, односно обје ката 
водоснавдевања, односно других објеката инфра-
структуре).

Допринос се не плаћа за изградњу, односно до-
град њу, односно реконструкцију објеката којима 
се ре шава стамбено питање за избегла и расељена 
лица, у циљу решавања стамбеног питања на под руч-
јима погођеним елементарним непогодама, као и за 
социјалне станове, а у случају да се радови финан-
сирају средствима донација и приступних фондова, 
односно буџетским средствима општине Смедеревска 
Паланка односно Републике Србије.

Члан 18.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу 

Закона о планирању и изградњи, а налази се у обу-
хва ту планског документа на основу кога се могу 
из дати локацијски услови, односно грађевинска доз-
вола, може се припремити, односно опремити и сред-
ствима физичких или правних лица, на основу члана 
92. Закона о планирању и изградњи.

Уређивање (припремање, односно опремање) грађе-
винског земљишта средствима физичких или правних 
лица, врши се у складу са следећом процедуром:

1) Физичко или правно лице из става 1. овог члана 
подноси Општини Смедеревска Паланка предлог 
о финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта;

2) Општина Смедеревска Паланка у року од 15 
дана од дана пријема предлога, са лицем из става 1. 
овог члана, уколико за то постоје оправдани разлози, 
закључује уговор о заједничком припремању, односно 
опремању грађевинског земљишта, који нарочито 
садржи:

- податке о локацији, односно зони у којој се 
планира опремања грађевинског земљишта;

- податке из планског документа и техничке услове 
за изградњу;
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- податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта;
- границе локације која се припрема, односно 

опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу Општине Смедеревска Паланка да 

обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране 

у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле техничке 
документације, извођењу радова и избору извођача 
радова, као и других трошкова у вези са опремањем 
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи 
у својину општине Смедеревска Паланка;

- одређивање износа учешћа лица из тачке 1. 
овог става у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта, а за који ће бити 
умањен износ доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта;

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних 
страна.

Уређивање грађевинског земљишта које није 
предвиђено програмом уређивања грађевинског 
земљишта и које на основу услова надлежних 
предузећа изискује посебна улагања у примарну 
или секундарну мрежу комуналних објеката и 
инсталација, регулисаће се посебним уговором.

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 19.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

уплаћује се на рачун општинског буџета.
Члан 20.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 
плаћа се једнократно или у ратама.

За једнократно плаћање износ се умањује за 30% уз 
достављање доказа о уплати доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта у целости, најкасније до 
подношења пријаве радова.

Уколико се измирује у ратама допринос се плаћа на 
следећи начин:

- прва рата у износу 10% од утврђеног износа 
доприноса уз достављање средства обезбеђења 
плаћања, најкасније до подношења пријаве радова;

- преостали део на 36 једнаких месечних рата;
Као средство обезбеђења плаћања доприноса, 

инвеститор је дужан да:
1) до момента пријаве радова, достави неопозиву 

банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без 
приговора која гласи на укупан износ недоспелих 
рата и која је издата на рок који мора бити дужи три 
месеца од дана доспећа последње рате, или

2) успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа недоспелих 
рата, у корист општине Смедеревска Паланка.

Инвеститор који гради објекат чија укупна бруто 
развијена грађевинска површина не прелази 200 m² 
и који не садржи више од две стамбене јединице није 
у обавези да поднесе средство обезбеђења у случају 
плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта на рате.

Члан 21.
Износ, начин плаћања доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта и средство обезбеђења у 
случају плаћања на рате су саставни део решења о 
грађевинској дозволи, а ближе се одређују решењем 
које издаје Одељење за финансије Општинске управе 
општине Смедеревска Паланка.

Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда 
грађевинску дозволу услед промена у току грађења, 
саставни део тог решења је нови обрачун доприноса.

За радове за које се у складу са законом издаје 
решење којим се одобрава извођење радова односно 
промена намене постојећег објекта – простора, 
односно врше други радови за које се на основу 
закона не издаје грађевинска дозвола, а у складу са 
овом одлуком постоји обавеза плаћања доприноса, 
износ и начин плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, као и средство обезбеђења 
у случају плаћања на рате одређују се решењем које 
издаје Одељење за финансије Општинске управе 
општине Смедеревска Паланка.

Саставни део решења о употребној дозволи је 
коначни обрачун доприноса.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

ва жи Одлука о уређивању и одређивању нак на де 
за уређивање грађевинског земљишта (“Међу опш-
тински службени лист”, број 33/14, 7/15 и 11/15), 
осим за инвеститоре којима се на основу Закона 
о ле гализацији објеката („Службени гласник РС“, 
бр. 95/13 и 117/14) у поступку легализације утврде 
услови за могућност накнадног издавања грађевинске 
дозволе.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у “Међуопштинском службеном листу”.

Број: 463-97/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић



бр. 39, 18.12.2019. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2718. страна
366.
На основу члана 29. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18) и члана 40. Статута Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист”, бр. 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године, донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о субвенционисању цена комуналних 

услуга („Међуопштински службени лист”, бр. 35/19), 
члан 3. мења се и гласи:

„Општа болница „Стефан Високи” у Смедеревској 
Паланци и Дом здравља у Смедеревској Паланци 
остварују право на износ субвенције у висини од 
59,62% од утврђене цене услуга ЈКП „Водовод” 
за потрошаче из категорије привреда, занатлије, 
установе и друга правна лица.”

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.

Број: 40-381/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

367.
На основу члана 56. став 6. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 
34/2010 – Одлука УС и 54/11)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА
I

Потврђује се мандат одборника Скупштине 
општине Смедеревска Паланка Стевановић Милошу 
из Мале Плане, изабраном на изборима одржаним 25. 
марта 2018. године.

Образложење
Скупштина општине Смедеревска Паланка је у 

складу са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 
изборима утврдила престанак мандата одборнику 
Јеремић Ивану са Изборне листе Александар Вучић 
- Зато што волимо Смедеревску Паланку – Српска 
напредна странка, због подношења оставке на 
одборничку функцију.

Поступајући у складу са чланом 48. став 1. Закона 
о локалним изборима Општинка изборна комисија 
је доделила мандат Стевановић Милошу из Мале 
Плане као следећем кандидату на листи Александар 
Вучић – Зато што волимо Смедеревску Паланку – 
Српска напредна странка, а Мандатно-имунитетска 
комисија је упоредила Извештај Општинске изборне 
комисије и Уверење која је издала Општинска 
изборна комисија и предложила да се новоизабраном 
кандидату потврди мандат.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Поука о правном средству: Против овог решења 
може се поднети жалба Управном суду у Београду у 
року од 48 часова од дана доношења Решења.

Број: 02-167/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

368.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016) 
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ВОДОВОД” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм коришћења 

субвенција ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци 



2719. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 39, 18.12.2019. године
из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2020.
годину, који је Надзорни одбор овог Предузећа донео 
на седници одржаној 10. децембра 2019. године.

II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 352-81/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

369.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016) 
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ОПШТИНСКА 

ГРОБЉА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Програм коришћења суб-
венција ЈКП „Општинска гробља Смедеревска Па-
ланка” у Смедеревској Паланци из буџета Општине 
Смедеревска Паланка за 2020. годину који је Надзорни 
одбор Предузећа усвојио 06.12.2019. године.

II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 352-82/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

370.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 59. став 
2 и 7. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС” број 15/16) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
ЈП „ПАЛАНКА РАЗВОЈ” У 

СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања 

ЈП „Паланка развој” у Смедеревској Паланци за 2020. 
годину који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 
седници одржаној 10.12.2019. године.

II
Годишњи Програм из тачке I чини саставни део 

овог Решења.
III

Ово решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 350-25/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић



бр. 39, 18.12.2019. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2720. страна
371.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016) 
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈП „ПАЛАНКА 
РАЗВОЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Програм коришћења 
субвенција ЈП „Паланка развој” у Смедеревској 
Паланци из буџета Општине Смедеревска Паланка за 
2020. годину који је Надзорни одбор овог Предузећа 
донео на седници одржаној 10.12.2019. године.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 350-26/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

372.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016) 
и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈП „МОРАВА” 
ВЕЛИКА ПЛАНА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм коришћења 

субвенција ЈП „Морава” Велика Плана из буџета 
Општине Смедеревска Паланка за 2020. годину који 
је Управни одбор овог Предузећа донео на седници 
одржаној 09.12.2019. године.

II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Број: 352-83/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

373.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
БИБИЛИОТЕКЕ „МИЛУТИН 

СРЕЋКОВИЋ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програма пословања 

Библиотеке „Милутин Срећковић” у Смедеревској 
Паланци за 2020. годину који је Управни одбор 
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Установе донео на седници одржаној 06. децембра 
2019. године.

II
Годишњи програма пословања из тачке I чини 

саставни део овог Решења.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 630-11/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

374.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У 

СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ  
ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања 

Установе Културни центар у Смедеревској Паланци 
за 2020. годину који је 07. 12.2019.године усвојио 
Управни одбор Установе.

II
Годишњи Програм пословања из тачке I чини 

саставни део овог Решења.
III

Ово решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 640-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

375.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2020. 

ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања 

Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2020. 
годину који је 02.12.2019. године усвојио Управни 
одбор Установе.

II
Годишњи програм пословања из тачке I чини 

саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 631-5/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

376.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)
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Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 

седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
АРХИВА „ВЕРОСЛАВА 

ВЕЉАШЕВИЋ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања 

Архива „Верослава Вељашевић” у Смедеревској 
Паланци за 2020. годину који је 09.12.2019.године 
усвојио Управни одбор Установе.

II
Годишњи програм из тачке I чини саставни део 

овог Решења.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”

Број: 630-10/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

377.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 57. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 87/17) и члана 40. Статута општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА 
ЈОВА ЗМАЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске 
установе „Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 

2020.годину, који је Управни одбор Установе донео на 
седници одржаној 06.12.2019.године.

II
Финансијски план из тачке I чини саставни део 

овог Решења.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 60-14/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

378.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2020. 

ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Програм рада Центра за 
социјални рад у Смедеревској Паланци за 2020.
годину, који је Управни одбор Установе усвојио на 
седници одржаној 06.12.2019.године.

II
Програм рада из тачке I чини саставни део овог 

Решења.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 551-9/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић
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379.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА 
„ПУЖ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на План рада Дневног боравка 
„ПУЖ” у Смедеревској Паланци за 2020. годину који 
је донео Управни одбор Установе Центар за социјални 
рад на седници одржаној 06.12.2019.године.

II

План рада из тачке I чини саставни део овог 
Решења.

III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 551-10/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

380.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 119. Закона 
о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/19) 
и члана 40. Статута општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН РАДА АПОТЕКЕ „ЗДРАВЉЕ” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2020.

ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на План рада Апотеке „Здравље” 
у Смедеревској Паланци за 2020. годину који је 
Управни одбор ове Установе усвојио на седници 
одржаној 10. 12.2019.године.

II
Плана рада из тачке I чини саставни део овог 

Решења.
III

Ово Решење објавити у „Међуопштинском 
службеном листу”.

Број: 50-18/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

381.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 136. Закона о 
здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 107/05, 
72/09 – др Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 
– др Закон и 93/14) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 9/19)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА У 

СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2020. 
ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на План рада Дома здравља 

у Смедеревској Паланци за 2020. годину који је 
Управни одбор Установе донео на седници одржаној 
16.12.2019. године.
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II

План рада из тачке I чини саставни део овог 
Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Број: 50-19/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

382.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 21. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16) и 
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист”, број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
„ВОДОВОД” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧА)

I
У Надзорном одбору ЈКП „Водовод” у Смедеревској 

Паланци, разрешава се
Представник Оснивача:
• Павић Бојан, председник

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 02-168/19-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

383.
На основу члана 17. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и 
члана 21. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 15/16) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист”, број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
„ВОДОВОД” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИКА 
ОСНИВАЧА)

I
У Надзорни одбор ЈКП „Водовод” у Смедеревској 

Паланци, именује се
Представник Оснивача:
• Дончић Срђан, председник

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 02-169/19-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

384.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута 
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински 
службени лист” број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године, донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I

У Решењу Скупштине општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист” број 
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34/16) и Привременог органа Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист” број 
1/18) о образовању Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини врши се следећа 
измена:

Разрешава се:
1. Бјелић Весна, члан Комисије

II
У Комисију се именује:
2. Марија Пилер, за члана Комисије

III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском 

службеном листу”.

Број: 02-170/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

385.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 116. став 5. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др Закон 
и 10/19) и члана 40. Статута Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист” број 
9/19),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ

I
У Решењу о именовању Управног одбора Предшкол-

ске установе „Чика Јова Змај” у Смедеревској 
Паланци број 02-32/2019-02/2 од 22.03.2019.године 
(„Међуопштински службени лист” број 9/19) врше се 
следеће измене

1. Представник Оснивача:
„Марица Чолић”
мења се и гласи
Представник Оснивача:
„Марица Марковић”

2. Представник запослених:
„Славица Јовановић Стојановић”
мења се и гласи
Представник запослених:
„Славица Стојановић Јовановић”

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Број: 02-171/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

386.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ број 129/07, 80/14-др.Закон, 
101/16-др.Закон и 47/18), члана 77. став 3. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 21/16, 
113/17, 95/18-др. закон) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист“ број 9/2019),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела

КАДРОВСКИ
ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2020.ГОДИНУ

Тачка 1.
Овим Планом се утврђује број кадрова у оквиру 

Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за 
2020.годину (у даљем тексту: Кадровски план).

Број запослених у Општинској управи Општине 
Смедеревска Паланка на дан 09.децембар 2019.
године је 142 лица на неодређено време и 14 лица на 
одређено време.

Тачка 2.
Кадровским планом се утврђује број запослених 

према радним местима и звањима запослених у 
Општинској управи Општине Смедеревска Паланка 
на неодређено време, који су потребни за рад у 
2020.години на пословима у складу са Одлуком о 
Општинској управи Општине Смедеревска Паланка.

Кадровским планом се утврђује планирање и броја 
приправника и броја лица чији се пријем у радни 
однос планира у кабинету Председника Општине.
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Тачка 3.

Кадровски план обухвата службенике и 
намештенике, као и запослене у Општинској управи, 
на неодређено време, и то:

СЛУЖБЕНИЦИ:
1. Самостални саветник ......................................... 23
2. Саветник .............................................................. 24
3. Млађи саветник..................................................... 7
4. Сарадник .............................................................. 19
5. Млађи сарадник .................................................... 2
6. Виши референт ................................................... 29
7. Референт ................................................................ 2
8. Млађи референт .................................................... 0
Укупно ................................................................... 106
НАМЕШТЕНИЦИ:
1. Намештеник прве врсте ....................................... 0
2. Намештеник друге врсте ...................................... 1
3. Намештеник треће врсте ...................................... 0
4. Намештеник четврте врсте ................................ 18
5. Намештеник пете врсте ........................................ 9
Укупно ..................................................................... 28

Тачка 4.
Кадровским планом за 2020.годину планира се 

пријем у радни однос на неодређено време на основу 
јавног конкурса добијањем сагласности Комисије 
Владе Републике Србије.

- Са високом стручном спремом (240 и више ЕСПБ 
бодова) ........................................................................... 1

Тачка 5.
Кадровским планом планира се пријем у радни 

однос на одређено време у Општинској управи 2020.
години

- Са високом стручном спремом (240 и више ЕСПБ 
бодова) ........................................................................... 7

- Са средњом стручном спремом ............................. 5
- Намештеник пете врсте ......................................... 2

Тачка 6.
Овим Кадровским планом се у 2020.години планира 

смањење броја запослених на неодређено време за 5 
лица и то по основу одласка у пензију и то:

- Самостални саветник - 2 лица
- Саветник – 1 лица
- Виши референт – 1 лице
- Намештеник V врсте – 1 лице
Због смањења броја запослених утврђених у ставу 

1.ове тачке, овим Кадровским планом за 2020.годину, 
предвиђа се укупно 138 запослених на неодређено 
време и 14 запослених на одређено време, што укупно 
износи 152 запослена.

Тачка 7.
Кадровским планом се предвиђа стручно 

усавршавање једног лица са високом стручном 
спремом (240 ЕСПБ бодова) у Општинском 
правобранилаштву.

Тачка 8.
У складу са наведеним бројем (постојећи и 

планирани број запослених), потребно је у буџету 
Општине Смедеревска Паланка за 2020.годину 
предвидети финансирање зарада за ова лица.

Тачка 9.
На основу усвојеног Кадровског плана, 

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, 
ускладиће Правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места Општинске управе 
Општине Смедеревска Паланка.

У Општинској управи Општине Смедеревска 
Паланка радни однос мирује за 4 службеника 
(2 самостална саветника, 1 саветник, и 1 виши 
референт). Они су приказани у постојећем броју 
службеника за 2020. годину и у планираном броју 
службеника за 2020. годину.

Број: 112-440/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

387.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16 
– др Закон и 47/18) и члана 40. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” бр. 9/19),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 18. децембра 2019.године донела
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страна 1 
 

 
 

ПРОГРАМ 
 

 УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
 Програм уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката 
комуналне инфраструктуре у општини Смед. Паланка  са финансијским планом за 2020. 
годину (у даљем тексту ПРОГРАМ), обухвата уређивање грађевинског земљишта, као и 
друга улагања у изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре на 
територији градског насеља и свих села у општини Смед. Паланка. 
 
 Програм се заснива на следећим прописима: Закон о планирању и изградњи, 
Закон о јавним приходима и расходима,  Одлука о локалним комуналним таксама и 
накнадама и други прописи којима се уређују односи у области земљишне политике, 
грађења и финансирања у Општини Смед. Паланка. 
 
 Врсту и обим програмских задатака опредељују: Одлука о буџету општине Смед. 
Паланка за 2020. годину, планирани прилив средстава по основу припадајућих накнада и 
других извора. 
  
 

 За финансирање Програма планирана су средства у износу од 
166.885.000,00 динара. 
 
Програм  се финансира из буџета Општине Смедеревска Паланка. 
 

Програм садржи: 
 
Програм припремања и комуналног опремања грађевинског земљишта  
 
Програм капиталних инвестиција 
 
Програм одржавања комуналне инфраструктуре 
 
Реализација Програма 
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страна 2 
 

ПРОГРАМ I 
 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА И КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА   
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
Програм уређивања грађевинског земљишта обухвата радове и активности на: 
 
- припремању грађевинског земљишта за изградњу (истражни радови, израда геодетских, 
геолошких и других подлога, израда планске и техничке документације, израда 
средњорочних и годишњих програма уређивања земљишта, расељавање, рушење 
објеката, санирање терена и сл.); 
- комуналном опремању грађевинског земљишта (изградња саобраћајних површина, 
водоводних, канализационих линија и уређење јавних површина). 
 

I.Припремање грађевинског земљишта за изградњу 
 
Припремање грађевинског земљишта за изградњу обухвата: 
 
I.1. Просторно планску и пројектно-техничку документацију 
 
које обухвата израду планских и урбанистичко-техничких докумената и пројектно 
техничку документацију  комуналне инфраструктуре (са израдом геодетских и других 
подлога, и прибављањем услова надлежних органа, организација и предузећа) који су 
правни основ за привођење планској намени грађевинског земљишта; 
 
I.2. Прибављање земљишта 
 које обухвата решавање имовинско-правних односа, у оквиру којих се, по потреби, врши 
и расељавање станара, рушење њихових објеката и исплата накнаде за одузету имовину 
ради изградње саобраћајница и других објеката комуналне инфраструктуре чија је 
реализација започета у претходном периоду као и на новим локацијама, као и санацију 
земљишта и инфраструктурних објеката, измештање инсталација и др.  
 
Израда планских и урбанистичко-техничких докумената и пројектно техничкa 
документацијe комуналне инфраструктуре 
 
 У складу са важећим прописима из области планирања и изградње као и 
потребама општине приоритет у изради просторних и урбанистичких планова ће имати: 

- плански документи које је на основу Закона о планирању и изградњи СО Смед. 
Паланка у обавези да донесе у прописаном року; 

- плански документи чија је спровођење од значаја за општину; 
- плански документи који су у поступку израде; 
- плански документи за подручја за која се на основу Одлуке СО не примењују 

претходни урбанистички планови, а за која је могуће привођење земљишта 
планираној намени уз минимална улагања; 

- нови плански документи по иницијативи Скупштине општине и других субјеката; 
 
 

Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за израду 
просторних и урбанистичких планова и пројеката комуналне инфраструктуре и то: 
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1. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA 
 
 

1.1. ПРОСТОРНО ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
А) ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 
А1) ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 
 
А1.1) Просторни план општине Смедеревска Паланка (I фаза) 

- припрема и доношење Одлуке о изради 
- спровођење процедуре јавне набавке 

Рок за реализацију активности у 2020. години 3 месецa, укупан рок за 
реализацију до краја 2021. године! 

4.000.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО А1)  
4.000.000,00 
(конто 511) 

 

А2) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

Опис Износ 

А2.1) Измене и допуне Плана генералне регулације за Смедеревску 
Паланку 
- Одлукa о изради МСЛ бр. 33/18 
- спровођење процедуре јавне набавке 
- рани јавни увид 
- израда нацрта плана 
- јавни увид 
- доношење плана 

 

3.444.000,00 
(конто511) 

(1.722.000,00 – 
извор 01 и 

2.000.000,00 
– извор 07) 

 

УКУПНО А2)  
3.722.000,00 
(конто 511) 

 
 

А3) УРБАНИСТИЧКO-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 
А3.1) Пројекат препарцелације у складу са Планом детаљне регулације 

"Привредно-радна зона Губераш" (МСЛ 19/2013) 

Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након регулисања 
имовинско-правних односа! 

150.000,00 
(конто 511) 

А3.2) Катастарско топографске  подлоге за спровођење пројекта – 
Техничка помоћ за унапређење социо-економских услова живота 
ромске популације 

380.000,00 
(конто 511) 

 

УКУПНО А3)  
530.000,00 

(конто 511) 
 

 

УКУПНО А)  
8.252.000,00 
(конто 511) 
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Б) ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Б1) Пројекти за  саобраћајнице 
 
Б1.1) Обилазница од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора 

Гавриловића 
1.500.000,00 

(конто511) 
Б1.2) Хидролошка студија потока Каменац за потребе пројекта 

продужетка ул. Мајора Гавриловића 
150.000,00 
(конто511) 

Б1.3)Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу 
тротоара у Главашевој улици 

150.000,00 
(конто 511) 

Б1.4) Израда техничке документације за  изградњу тротоара у ул. 
Црвене армије од Мајора Гавриловића до пута за Ново гробље 

150.000,00 
(конто 511) 

Б1.5) Просецање улице Другог шумадијског одреда до улице 
Шулејићеве и улице Нове (ДИС) 

150.000,00 
(конто511) 

  
 

УКУПНО Б1)  
2.100.000,00 
(конто 511) 

 
Б2) Пројекти за водовод и канализацију 
 
Б2.1) Пројекат водоснабдевања Привредно-радне зоне „Губераш“ 650.000,00 

(конто511) 
Б2.2) Израда техничке документације компактног постројења за 

пречишћавање отпадних вода у радној зони ,,Губераш,, 
600.000,00 

(конто 511) 
Б2.3) Пројекат фекалне канализације за Привредно-радну зону 

„Губераш“ 
650.000,00 
(конто511) 

Б2.4) Водоводна линија у ул. Војводе Путника 100.000,00 
(конто511) 

Б2.5) Фекална канализација у ул. М. Јовановића 120.000,00 
(конто511) 

Б2.6) Водоводна линија и фекална канализација у ул. Личкој 300.000,00 
Б2.7) Фекална канализација у улицама које гравитирају ка ул. Васе 

Пелагића (Вуковарска, Црногорска, Веселина Маричића, Персиде 
Шишковић, Радослава Гачића) 

350.000,00 
(конто511) 

Б2.8) Изградња главног фекалног колектора Мајора Гавриловића – 
Црвене армије и секундарне канализационе мреже у зони (ул. 
Мајора Гавриловића, Бранка Ћопића, Проте Матеје Ненадовића, 
Алексе Шантића, Максима Горког, Исидоре Секулић, Васе 
Чубриловића, Гаврила Принципа, Црвене армије, Првослава 
Кухара) 

1.200,000,00 
(конто511) 

Б2.10) Реконструкција фекалне канализације у ул. 20. јула и Јозефа 
Шулца 

500.000,00 
(конто511) 

Б2.11) Пројекат замене азбестних водоводних цеви и проширење 
водоводне мреже на територији општине 

50.000,00 
(конто511) 

Б2.12) Техничка документација за потребе хитних санација на 
водоводној и канализационој мрежи 

300.000,00 
(конто511) 

 
 

УКУПНО Б2)  
4.820.000,00 
(конто 511) 
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Б3) Пројекти за објекте јавне намене 
 
Б3.1) Пројекат реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног 

одржавања објекта Установе „Културни центар“, Смедеревска 
Паланка 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.2) Пројекат унутрашњих гасних инсталиција за објекат Установе 
„Културни центар“, Смедеревска Паланка 

250.000,00 
(конто511) 

Б3.3) Пројекти енергетске ефикасности за објекте јавне намене 500.000,00 
(конто511) 

Б3.4) Пројекти реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног 
одржавања објеката јавне намене 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.5) Техничка документација за уређење отворених спортских терена 
и дечијих игралишта у Смед. Паланци и сеоским насељим 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.6) Техничка документација за уређење парка код пијаце 500.000,00 
(конто511) 

Б3.7) Техничка документација за проширење новог градског гробља 
Каменац у Смед. Паланци 

300.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО Б3)  
3.050.000,00 
(конто 511) 

 

УКУПНО Б)  
9.970.000,00 
(конто 511) 

 

УКУПНО 1.1)  
18.222.000,00 

(конто 511) 
 
 
1.2. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
 
1. Део обилазнице од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора 

Гавриловића 
1.000.000,00 

(конто541) 
2. Уређење Љубе Ристића, Јање Молера , Цара Лазара 2.000.000,00 

(конто541) 
 

УКУПНО 1.2.)  
3.000.000,00 
(конто 541) 

 

УКУПНО  1. 21.222.000,00 

 
 

2. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ  

 
Комунално опремање грађевинског земљишта реализује се кроз изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре, на основу важећих планских аката, идејних и главних 
пројеката. Ови објекти могу бити магистралног, примарног или секундарног карактера у 
зависности од њиховог просторног обухвата, значаја у систему и капацитета. 
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2.1. Изградња објеката водоснабдевања  
 
Назив   
Изградња примарне водоводне линије  Ø 200 за радну зону 
,,Губераш,, 

200.000,00 
(конто 511) 

УКУПНО 2.1. 200.000,00 
(конто 511) 

 
 
2.2. Остали објекти инфраструктуре и јавне намене 
 
Назив   
Изградња капела на гробљу у Азањи и Глибовцу 2.300.000,00 

(конто511) 
Реконструкција и уређење спортских терена и дечијих игралишта на 
територији општине 

4.000.000,00 
(конто511) 

Брендирање и опремање јединственог управног места у згради 
Општине 

600.000,00 
(конто 511) -

извор 01 
100.000,00 

(конто 511 – 
извор 07  

Опремање локације на кат.парцели 6320/34 КО Смедеревска 
Паланка за изградњу вишепородичног стамбеног објекта 
(реализација пројекта са Комесаријат за избеглице и миграције) са 
изградњом трафостанице 10/0,4kV са одговарајућом техничком 
документацијом  

4.000.000,00 
(конто 511) 

Изградња трафостанице 10/0,4kV на локацији ,,Губераш,, са 
припадајућим напојним каблом са потребном техничком 
документацијом 

3.000.000,00 
(конто 511) 

УКУПНО 2.2. 14.000.000,00 
(конто 511) 

 
УКУПНО 2. 14.200.000,00 

(конто 511) 
 

УКУПНО  ПРОГРАМ I 35.422.000,00 
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 ПРОГРАМ II     
 
 
ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИВНЕСТИЦИЈА  
 
    
1. Изградња главног фекалног колектора Васе Пелагића – Мајора 
Гавриловића  

200.000,00 
(конто 511) 

2. Изградња фекалног и атмосферског колектора од улице Вука 
Караџића до колектора у улици Јефтићевој 

-фекални 
200.000,00 

-атмосферски 
200.000,00 

(конто 511) 
 

                       
 
УКУПНО  ПРОГРАМ II 600.000,00 
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ПРОГРАМ III 
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕД. ПАЛАНКА 
 
 Овим Програмом финансира се одржавање постојеће комуналне инфраструктуре 
у граду и сеоским насељима: 
Назив  Износ 
 
-Реконструкција и санација улица Алексе Дундића,Немањине, 
Рудничке  
(обавезе из претходног периода) 
 
- Одржавање путне инфраструктуре на територији Општине 
Смедеревка Паланка: 
 
- Крпљење општинских путева Баничина, Ратари и Церовац 
 
- Крпљење улица на територији општине Смед.Паланка 
 
-Асфалтирање улица: 
 
-Војислава Вујошевића 
-Радничка 
- Саве Ковачевића 
 
УКУПНО (обавезе из 2019.год.): 
 
-Светозара Марковића 
-Чубурска 
-Лоле Рибара 
 
-Реконструкција улице Ђуре Салаја 
 
-Санација макадам коловоза улица и општинских путева 
 
УКУПНО: 
________________________________________________________ 
Укупно Одржавање путне инфраструктуре на територији 
Општине Смедеревка Паланка  (2019.год. + 2020.год.): 
 
-Кресање шибља и растиња у путном појасу општинских путева 
 
 
-Санација макадам коловоза улица и општинских путева 
 
 
-Крпљење улица на територији општине Смед.Паланка  
 
 
- Реконструкција улице Саве Ковачевића-веза са улицом Радних 
бригада 
-Асфалтирање улице Радничка-наставак у Смед.Паланци 
 

 
5.900.000,00 
(конто 425) 
 
   
 
 
 
12.307.000,00 
 
  3.194.000,00 
 
 
 
  3.264.000,00 
  7.790.000,00 
  6.708.000,00 
 
33.263.000,00   
(конто 425) 
 
6.272.000,00 
4.076.000,00 
4.886.000,00 
7.695.000,00 
 
3.771.000,00 
 
26.700.000,00 
 
59.963.000,00  
(конто 425) 
 
4.000.000,00 
(конто 424) 
 
20.000.000,00 
(конто 425) 
 
6.000.000,00 
 (конто 425) 
 
5.100.000,00 
(конто 425) 
1.850.000,00 
(конто 425) 
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-Санација тротоара: 
 
-Шулејићева 
 
-Космајска и Београдска, Ђуре Даничића 
 
-Златиборска  
 
-Црвене Армије 
_________________ 
 
УКУПНО ТРОТОАРИ: 

 
 
8.630.000,00 
 
1.660.000,00 
 
8.580.000,00 
 
9.180.000,00 
___________ 
 
28.050.000,00 
(конто 425) 
 

  
                                            

УКУПНО ПРОГРАМ III                                                                             130.863.000,00 
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IV          РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 
Реализација  Програма вршиће се преко Општинске управе, а о реализацији извештаваће 
се Општинско Веће и Скупштина општине Смед. Паланка. 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по ПРОГРАМИМА): 
 

 Назив програма 

I 
Програм припремања и комуналног опремања грађевинског 
земљишта 

35.422.000,00 

II Програм капиталних инвестиција 600.000,00 

III  Програм одржавања комуналне инфраструктуре 130.863.000,00 

   

УКУПНО (I-IV): 166.885.000,00 

 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по КОНТИМА) 

Опис конта 

- к. 424 (специјализоване услуге) 4.000.000 ,00 

- к. 425 (одржавање путева и објеката) 126.863.000,00 

- к. 511 (зграде и грађевински објекти) 33.022.000,00 

-к. 541 (земљиште) 3.000.000,00 

УКУПНО :                                                                                               166.885.000,00 
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Програм објавити у „Међуопштинском службеном 
листу”.

Број: 352-80/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 18. децембра 2019. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић
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