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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LIII * Број 15 * 14. јун 2019 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
145.
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, 98/13УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 40. Статута опш
тине Смедеревска Паланка („МСЛМ бр. 9/2019).
Скупштина општине Смедеревска Паланка на
седници одржаној 14. јуна. 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
СМЕДЕРЕВСКУ ПАЛАНКУ
I
Члан 2. Одлуке о изради Измена и допуна Плана
генералне регулације за Смедеревску Паланку
(„МСЛ” бр. 33/2018), мења се и гласи:
„Граница обухвата Измена и допуна Плана је
истоветна са границом Плана генералне регулације
за Смедеревску Паланку („МСЛГ бр. 16/2013), уз
проширење обухвата планског документа за подручје
обухвата Плана детаљне регулације „Привреднорадна зона ГуберашП („МСЛ бр. 19/2013).
Граница обухвата ПГР-а почиње на раскрсници
државног пута 156 IIA Смед. Паланка – Михајловац
(кп. бр. 3867 КО Паланка II) и некатегорисаног пута
кп. бр. 3864 КО Грачац - Паланка, одакле иде на северо
исток границом катастарских општина Паланка II и
Грчац-Паланка тако да су парцеле које припадају КО
Паланка II у границама ПГР-а. Граница даље иде до
тромеђе катастарских општина Грчац-Паланка, Па
ланка II и Крњево где скреће на југ и иде границом
катастарских општина Паланка II и Крњево тако да
су парцеле које припадају КО Паланка II у границама
ПГР-а. Граница даље иде до тромеђе катастарских
општина Паланка II, Крњево и Мала Плана где на
ставља на југ и иде границом катастарских општина
Паланка II и Мала Плана тако да су парцеле које
припадају КО Паланка II у границама ПГР-а. Гра
ница даље иде до тромеђе катастарских општина
Паланка II, Мала Плана и Велика Плана где скреће
на југозапад и иде границом катастарских општина
Паланка II и Велика Плана тако да су парцеле које
припадају КО Паланка II у границама ПГР-а. Граница
даље иде до тромеђе катастарских општина Паланка

II, Велика Плана и Водице где скреће на север и иде
границом катастарских општина Паланка II и Води
це тако да су парцеле које припадају КО Паланка II у
границама ПГР-а. Граница даље иде до тромеђе ката
старских општина Паланка II, Водице и Паланка I где
скреће на северозапад и иде границом катастарских
општина Паланка I и Водице тако да су парцеле које
припадају КО Паланка I у границама ПГР-а. Граница
даље иде до тромеђе катастарских општина Паланка
I, Водице и Паланка II где скреће на запад и иде гра
ницом катастарских општина Паланка II и Водице
тако да су парцеле које припадају КО Паланка II у
границама ПГР-а. Граница даље иде до тромеђе ката
старских општина Паланка II, Водице и Придворице
где скреће на север и иде границом катастарских
општина Паланка II и Придворице тако да су парцеле
које припадају КО Паланка II у границама ПГР-а.
Граница даље иде до тромеђе катастарских општина
Паланка II, Придворице и Глибовац I где скреће на
североисток и иде границом катастарских општина
Паланка II и Глибовац I тако да су парцеле које
припадају КО Паланка II у границама ПГР-а. Граница
даље иде преко реке Кубршнице и железничке пруге
Београд-Ниш до Ободног канала 7 (кп. бр. 4069 КО
Глибовац I) где скреће на северозапад и иде север
ном ивицом Ободног канала 7 (кп. бр. 4069 КО Гли
бовац I) до некатегорисаног пута кп. бр. 4128 КО
Глибовац I. Граница даље иде на север источном
границом некатегорисаног пута кп. бр. 4128 КО Гли
бовац I, сече државни пут 147 IIA Смед. Паланка –
Младеновац (кп. бр. 3326/2 КО Глибовац I) и настав
ља источном границом некатегорисаног пута кп. бр.
3326/1 КО Глибовац I до некатегорисаног пута кп.
бр. 3316 КО Глибовац I. Граница даље иде на запад
северном границом некатегорисаног пута кп. бр.
3316 КО Глибовац I до тромеђе некатегорисаног
пута кп. бр. 3316 КО Глибовац I и кп. бр. 962/2 и
962/8 КО Глибовац I где скреће на североисток и иде
северозападном границом кп. бр. 962/2 КО Глибовац
I, наставља северозападним границама кп. бр. 961/1,
960/1, 959/3, 959/2, 949/3 и 940 све КО Глибовац I
до државног пута 352 IIБ Смед. Паланка – Азања Смедерево (кп. бр. 3311/4 КО Глибовац I), где скреће
на северозапад и наставља југозападном границом
државног пута 352 IIБ Смед. Паланка – Азања –
Смедерево до раскрснице са некатегорисаним пу
тем кп. бр. 3313 КО Глибовац I. На раскрсници
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Граница планског подручја из става 1. и 2. овог
наведених путева, граница скреће на североисток и
члана је прелиминарна. Коначна граница планског
наставља северозападном границом некатегорисаног
подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта
пута кп. бр. 3313 КО Глибовац I до границе између
плана.”
катастарских општина Глибовац I и Грчац где скреће
II
на југоисток и наставља границом катастарских
општина Глибовац I и Грчац тако да су парцеле
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
које припадају КО Глибовац I у границама ПГР-а.
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
Граница даље иде до тромеђе катастарских општина
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Глибовац I, Грчац и Грчац - Паланка где скреће на
Број:350-6/2019-02-2
североисток и наставља северозападном границом
У Смедеревској Паланци 14. јуна 2019. године
некатегорисаног пута кп. бр. 1397 КО Грчац –
Паланка и иде до раскрснице са некатегорисаним
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
путем кп. бр. 1428 КО Грчац – Паланка. Од наведене
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
раскрснице граница скреће на исток и северном
ПРЕДСЕДНИК
границом некатегорисаног пута кп. бр. 1428 КО Грчац
Скупштине општине Смедеревска Паланка
– Паланка иде до раскрснице са државним путем 156
Петар Милић
IIA Смед. Паланка – Михајловац (кп. бр. 3867 КО
Грчац - Паланка). Граница даље наставља источном
границом државног пута 156 IIA Смед. Паланка –
146.
Михајловац до раскрснице са некатегорисаним путем
На основу чл. 35. Закона о планирању и изградњи
кп. бр. 3864 КО Грачац – Паланка, одакле је и започео
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка,
опис границе ПГР-а. Проширење обухвата планског
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/11-УС, 50/13-УС, 98/13документа почиње од раскрснице државног пута
УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и члана 40. Статута
147 IIА Смедеревска Паланка - Велика Плана (кат.
општине Смед. Паланка („МСЛ” бр. 9/2019),
парцела бр. 1904 КО Водице) и општинског пута ОП.IСкупштина општине Смедеревска Паланка на
3 за село Водице (кат. парцела бр. 1882 КО Водице)
седници
одржаној 14. јуна 2019. године, донела је
одакле иде на југоисток наведеним државним путем
147 IIА до раскрснице са државним путем другог реда
370 IIБ Смедеревска Паланка - Рача (кат. парцела бр.
5452 КО Стојачак) где скреће на југ и иде наведеним
путем до његове тромеђе са кат. парцелама бр. 95 и
96/1 КО Стојачак одакле скреће на запад и наставља
јужном границом кат. парцела бр. 95. 93 и 94 КО
Стојачак до пута (кат. парцела бр. 92 КО Стојачак)
који сече и од његове тромеђе са кат. парцелама
бр. 89 и 88/2 КО Стојачак скреће на југозапад и
југоисточном границом кат.парцела бр. 88/2, 80, 81 и
83 КО Стојачак иде до тромеђе кат. парцела бр. 83,
82/1 и 84 КО Стојачак где скреће на северозапад и
југозападном границом кат. парцела бр. 83, 65/1,
73 и 70 КО Стојачак и иде до границе катастарских
општина КО Стојачак и КО Водице одакле наставља
на северозапад југозападном границом кат. парцеле
бр. 396 КО Водице и иде до општинског пута ОП.I2 за Баничину (кат. парцела бр. 47/1 КО Стојачак)
којим наставља на север а затим и на запад пратећи
планирану регулацију иде до његове тромеђе са кат.
парцелама бр. 397/2 и 397/8 КО Водице одакле скреће
на северозапад и иде југозападном и јужном границом
кат. парцела бр. 397/2, 397/10, 397/19 и 397/9 КО
Водице до општинског пута ОП.I-3 за Водице (кат.
парцела бр. 1882 КО Водице) где скреће на север и
наведеним путем иде до раскрснице државног пута
147 IIА Смедеревска Паланка – Велика Плана (кат.
парцела бр. 1904 КО Водице) и општинског пута
ОП.I-3 за село Водице (кат. парцела бр.1882 КО
Водице) одакле је и започео опис границе проширења
обухвата планског документа.

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПРИВРЕДНО-РАДНА ЗОНА
ГУБЕРАШ“, СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
I
Доносе се Измене и допуне Плана детаљне регула
ције „Привредно-радна зона Губераш“, Смедеревска
Паланка.
II
Саставни део ове Одлуке чине текстуални и гра
фички део Измена и допуна Плана детаљне регулације
„Привредно-радна зона Губераш“, Смедеревска
Паланка.
Текстуални део плана објављује се у Међуопштин
ском службеном листу.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Међуопштинском службеном листу.
Број:350-7/2019-02-2
У Смедеревској Паланци 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић
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& : (1) $0
&$ ( 20 -0 , (2) -0 –
 ,. 2 (0 $    *. ( 0
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 &       &  *$.
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2
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2
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30,00 m

 ,.  &,.  '(- ,    
) 
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 )$ ( 0 $$ (  $$0 0
*. (  1$ $   ,. $(20 -0  
                 ,  
&'  $ $   ,. .   &0 $$ ,.
0 $0&(.
   %. ( $. 2& $  1 '
$&$  /( $& . $  $ )),.  
$    ,    
 
   
 
 -.,
     1 '  /(,       
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#$( &  /(  ( ( ,  )$/& 
% 

$&   *:

-

 & & '(   *$ '$;

-

)$/  :
·
·
·
·

  2  2ha;
  ( ( $ $  )2(' ;
*-$) $ '$; 
 )2(  1$ $  )($  ( (  0 $
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  - $), & 2 (  &( 20 )$/0
   %,  0 %,  $ ,  $  '(,
 /( $'(0 0 $  .
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*%. !(  .
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,
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 /(    *$ $  .I-2  $(/  / , $  ' 
 /(  % )2( -( ( & 2 $$ *.
)2(& $ .
! ( &$/   /( ) 0$ , '( 2 & ', $/
$' +   '.  $'      -& $  &&
 147 II   -    (( /2 $  )*, ( 
  & $ ( ) 0$ )   ' . $'  )*
 +  &   '   /( ) 0$ ,  ( $  '
& 
(  . &   $ $ +   '  
-( $.
2  &, &  $/&   /( ) 0$  
% &) $  &.  ,. (,   )& &)
$-   ( &   ),  ( ( -  ) 0$ &) $ ($,
$-   ( &   ) *$ 2,  ) )$(0 %.
& &.  ,. $.
 $(2 $. , (2   /( ) 0$    &,
%*$.          /( ( & &,
( .,  &, $.),  ( $/  ( -  &,.
 $% & '( " -   )*" ("+ " ).
19/2013)  ( 2 $ $  *2. %*$:
- ,  /( ) 0$ *  86,68 h,  97,39 %   
* ) 0$ .   &,&  /( *  (
    14,16 h ()2(' 12,68 h,   *
1,05 h, *$$  0,43 h),  ( * %*$ .& 
$   72,52 h (*$ $. 6,60 h,  $$
62,93 h, $'  ). & 1,01 h,  1,98 h);
-  %*$  
* ) 0$ .

*

 2,35 h,  2,61 % 





      ,    $ $ 
*2. %*$,  .0  (    .. * 
(  – )2(' ( 12,68  12,24 ha),   *$$& 
( 0,43  0,34 ha),   (0 
&( 2( * * 2.
* %*$ .&   $$ ( 62,93  63,46 ha).
 &  %$ -  )($ ( 1$ $ ,  /(
) 0$ ,
$(2 $. , ( $  % () ). 
,.
$ 0
,

%
 '$$
 
$&$ -,  &, & - ( ( 1 '( 
'   /( ) 0$, $.). *. 1   $%
& '( " -   )*" ("+ " ). 19/2013),  (
&( 2  . ' &  /( ) 0$  -  )($ (
1$ $ ,  $ / 
$ $ % )  2 $) 
$.
( 2
      ,   *.  $%
& '( " -   )*" ("+ " ). 19/2013) $% $,
   *.  &( 2 /   &/. 
*2., ,.  &. $   /( ) 0$ ,   
  &/. (     ,. 0 *.
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-

$(2  35 kV   , $ +, -& $ 147
II   -    -& $ 370 II 
 – / (2  &   (
(( (  *$
 ) $% /( &/. ( $  
&( 2 *$$ (  (& '(    $ 
$%( $.  ' *2., ,.  &. $.
 $& &,      ,  *$.  $
&     -& %/.

-

1 )$/ $, (      $$
' (30%-50% $  / ') $%( &/.
(  ,  $  $-.  $$ $ 
&. -0    )($, $     
   , ,. 0 $  $
,
$   *$   ("+ " ).
16/2010) & (  '(-      ,
   $$ 60%.

 &,  &/. (    *. /
*2. $,  ( & $'$  $$ )  2& *2., ,. 
&. $ )  $/ &( 2 -. & 0 $
$ +   ' (&/. ( (  2 &' „ “),
  . 0 '    &( 2
($  $'( 
   '  * /  $)  2.   2
$(2&  $  $  )*,     -& %/
( 1$ $ .
     %.   , $)- ,
&,  )$/ ,  *$   *$  
). 353-37/2108-XIII/1  14.12.2018. &,   $$   $
&,0 )($  $$(  *$  ,   /( ) 0$
   
 $% & '( „ -   )*“,
  (    , „+ “ ). 33/18)  $0
10 %,    . )( $(20 $ &,0 )($
(  $  $/   *. , -2  $%
& '( „ -   )*“ („+ “ ). 19/2013), $  *.
 +$(   ( 
$       
$% & '( „ -   )*“,   (*$(
 )%  (  , ). 353-25/2018-XIII/1  06.09.2018. &),  
 $.  +$( (    
$- 
*  & 0 )$/0 $,   &1/ &
„' &  $    *“.
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II &'(!) 

1.   
  
   #
"   - 
 * "

  / 35.   .  &. (" -) & ", ).
72/09, 81/09- , 64/10-, 24/11, 121/12, 42/13-, 50/13-, 98/13-, 132/14,
145/14  83/18)  / ___. $$ $  *$   ("+,  *$
 -) $  *$     " ). _____),  *$
 *$   (  ' -( ___________.  (

  &  ) 
   
   
   #
"   - 
 * "
3 1.
 $$  
,
& 1.
,  /(, $$  $) ). 2:

   45,

&% 1.1.

„  &,&  /( *  (    14.16 h,  *
%*$ .&  $   72.52 h.
  .2:            

&'(+'(' (',(' -+('
*+'.-(!) +/0
     
1
!  $    
2
    
3
1  
      
3
,
  
%
4
 
   
5
! #
  %   
6
1
2 )( *+'.-(!) 1,3
4
1,3 -'( *+'.-(!)* +/0'
7
  
2 )( 1-'( *+'.-(!)* 1,3'
'


2 )( -+(' &'('

ha

%

12.68
1.05
0.43

14.25
1.18
0.49

6.60
62.93
1.01
1.98
86.68

7.4
70.71
1.14
2.22
97.39

2.35
2.35

2.61
2.61

89,03

100.00“

.(   &:
„  &,&  /( *  (    13,63 h,  *
%*$ .&  $   73,05 h.
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  -     ", 



  .2:            
&'(+'(' (',(' -+('
'
*+'.-(!) +/0
      
1
!  $    
2
)   
3
1  
2       
      
4
,
  
%
5
 
   
6
! #
  %   
7
1
2       
2 )( *+'.-(!) 1,3
4
1,3 -'( *+'.-(!)* +/0'
8
-   
2 )( 1-'( *+'.-(!)* 1,3'

2 )( -+(' &'('

ha

%

12,24
1,05
0,34
13,63

13,75
1,18
0,38
15,31

6,60
63,46
1,01
1,98
73,05
86,68

7,41
71,28
1,14
2,22
82,05
97,36

2,35
2,35

2,64
2,64

89,03

100,00“

3 2.
 $$  
,
* ( , $$:

& 1.

   45,

&% 1.2.

„   

 
    / 15.9% /*2
 ( *
) 0$   ) 0$( %*$   )2(',  
*  (  $1$'  *$$ .  * 
(  :
· )2(' –   * 12.68 h,
·   * 1.05 h,
· *$$  0.43 h.“

.   &:
„   

 
    / 15,31% /*2
 ( *
) 0$   ) 0$( %*$   )2(',  
*  (  $1$'  $(.  /*2. $ 0 ,
  *$$ .  *  (  :
· )2(' –   * 12,24 h,
·   * 1,05 h,
· *$$  0,34 h.“
3 3.
 $$  
,
* ( , $$:

& 1.

   45,

&% 1.2.

„
 ).1,  . .). 1904 !.. ', 5452/2 !.. $(/
 ).2,  . .). 337, 292, 294, 297, 358/1, 358/2, 425/1, 425/2, 427/, 427/3, 428, 429/1,
429/2, 430/1, 430/3, 431 !.. '.
 ).3,  . .). 338, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 346, 345/1, 345/2, 348/1, 347/1, 353
!.. $(/
 ).4,  . .). 347/2, 368/1, 357/1, 357/2, 355, 347/1, 347/2, 355, 353, 354/1, 352,
351/1, 351/2, 350/1, 349/2, 367, 368/1, 371/1, 368/2, 369/3, 369/1, 370/4, 370/1, 369/2, 373,
466, 373, 374, 375, 379 !.. $(/.
 ).5,  . .). 347/1, 347/2, 346, 345/2 !.. $(/.
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 ).6,  . .). 355, 356, 353, 354, 351, 360, 359/1, 359/2, 401/8, 401/9, 401/10,
401/11,401/12, 401/1, 401/2, 355, 402/2, 402/1, 403, 365  ' . . ).352 !.. $(/.
 ).7,  . .). 355, 356, 363, 364, 365, 400/1, 400/2, 400/3, 354/1, 354/2, 366, 372
!..$(/.
 ).8,  . .). 350/1, 350/2, 371/1, 371/2, 372, 366 !.. $(/.
 ).9,  . .). 370/3, 370/2, 370/1, 373, 466 !.. $(/.
 ).10,  . .). 403, 404, 399, 398/2, 406, 405/1, 400/3, 398/1, 372, 397/12, 397/13,
397/20, 371/2, 370/3, 397/16, 397/11, 377/4, 396, 374, 377/2, 394 !.. $(/.
 ).11,  . .). 397/14, 397/16, 397/20, 397/13, 397/12, 397/11, 406, 397/10, 397/11,
405/4 !.. $(/.
 ).12,  . .). 78/2, 89, 92, 65/1, 79, 88/1 !.. '.
 ).13,  . .). 389/1, 390, 391 !.. $(/   . .). 73, 74, 75/1, 75/2 !..
'.
   
 ).16,  . .). 397/14 !.. '.
 ).15,  . .). 2575/1, 2575/2 !.. $(/   . .). 389/1, 389/2 !.. '.“
.   &:
„
 ).1,  . .). 1904 !.. ',  . .). 90/1  5452 !.. $(/;
 ).2,  . .). 1882, 337, 292, 294, 297, 358/1, 358/2, 359/1, 425/1, 425/2, 427/2,
427/3, 428, 429/1, 429/2, 430/1, 430/3, 431 !.. ';
 ).3,  . .). 338, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 346, 345/1, 345/2, 345/3, 348/1, 347/1,
353 !.. ';
 ).4,  . .). 347/2, 358/1, 357/1, 357/2, 355, 347/1, 353, 354/1, 352, 351/1, 351/2,
350/3, 350/4, 350/1, 349/2, 367, 368/1, 371/1, 367, 368/2, 368/3, 369/4, 369/3, 369/1, 370/4,
370/1, 369/2, 466, 373/1, 373/2 !.. ';
 ).5,  . .). 347/1, 347/2, 346, 345/2 !.. ';
 ).6,  . .). 355, 356, 363, 364/1, 364/4, 364/3, 400/3, 403, 402/1, 402/2, 401/2,
401/1, 359/1, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11,401/12, 359/2, 359/1, 360, 361, 357/4, 357/2 
' . . ). 362 !.. ';
 ).7,  . .). 355, 356, 363, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 400/1, 400/2, 400/3, 354/1,
354/2, 366, 372 !.. ';
 ).8,  . .). 350/4, 350/2, 366, 372, 367, 371/2, 371/1 !.. ';
 ).9,  . .). 370/1, 370/2, 370/3, 377/4, 373/1, 466 !.. ';
 ).10,  . .). 403, 404, 399, 398/2, 406, 405/1, 405/4, 400/3, 398/1, 372, 397/12,
397/13, 397/20, 371/2, 370/3, 397/16, 397/14, 377/4, 396, 377/2, 394, 379, 466 !.. ';
 ).11,  . .). 397/14, 397/16, 397/20, 397/13, 397/12, 397/11, 406, 397/10, 397/1,
405/4, 405/1, 405/5 !.. ';
 ).12,  . .). 89, 92, 65/1, 79, 91/1, 90/1, 90/2 !.. $(/;
 ).13,  . .). 391, 390, 389/1 !.. '   . .). 73, 74, 75/1, 75/2 !..
$(/.
   
 ).16,  . .). 397/14 !.. ';
 ).15,  . .). 389/1, 389/2, ' . .). 392 !.. '   . .). 75/1, 75/2
!.. $(/.“
3 4.
 $$  
,
* $0 , $$:
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„    

   
 (
*  72.52 ha, 
81.4% /*2    * ) 0$   ) 0$( %*$  
*$ $.,  $$, $'  ). & 
.“
.   &:

„    

     ( *  73,05 ha,  82,05%
/*2    * ) 0$   ) 0$( %*$  
*$ $.,  $$, $'  ). & 
.“
3 5.

 $$  
,
& 1.
   45, &% 1.5.
 ,. * ( , % 1.5.1. )2( 1$ $ ,
$$:
„*$( $ 0 $  - $ II  )( 129
  /( 
km 94+051 -  *$
$ II  ). 4, km 94+658 -  $ $  . . ). 367 !
', km 94+937 -  *$ $ II  ). 2  km 95+719 -  *$ $ I  ).
3 ($'- )*& -&
$ II  )(
107).  '  $
*$(
km 94+658   - / () 0 $.). !/
*. & *$( 1$
$   ($  $'(, 
  -& %/ -& $.“
.   &:
„*$( $ 0 $  - $ II  )( 147
  /(

km 79+045 -  *$ $  .I-3, km 79+652 –  $ $& $  . .
). 367 ! ', km 79+931 –  *$ $  .I-2,  (  km 80+713 $(2
*$.  - $ II  )( 370 & ( $'- & -&
$ 0+000 (/ 14710   1$ $ - -0 $ I 
II   $$(  ) )(, ). 953-23082  01.11.2017. &).
$(2 % /'  -( ,   $ '(
  ,
-2 '   &   $   ,    
&    -& %/ -& $.
 '  $
*$(
km 79+045   )), (  
$ '(
$(2& )2(& % /, /( 2 / *. )$
$, &( 2   $  &. & )', ( (
 $   *$   (+ ). 16/2010) 
 & & '(  
 (+ ). 16/2013),  /( *$(
(    $    '.
 '  $ *$( km 79+652   - / () 0
$.),  / *. & *$( )2 1
$  
($  $'(,    -& %/ -& $.
 '  $ *$( km 79+931  ( $ '( $(2&
)2(& % /  . )2(0 $ &. $ $
  $.  -& $,  *$ (   &( 2 &1/
 (/ *. *$( )2 1
$   ($
 $'(,      -& %/ -& $).
 '  $ *$( km 80+713 ( *$(  - $ II  ).
370)
  )), (   $ '(
$(2& )2(&
% / ($ '  . )2(0 $  '
  - $),  /( 2 / *. )$ $, .   *$
   /(( $$(  2    ' (/
*. *$( )2 1
$   ($  $'(,  
   -& %/ -& $).


"  !", 



10

" #



бр. 15, 14.6.2019. године
  

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ


"

  -     ", 

1084. страна


  ,  % /  -
$ II  )( 147,  $ 
$'- km 80+513,  *$ (   &( 2 &1/ .
  '  $ *$( km 80+513  ( &. )2(&
% /  . )2(0 $ &. $ $  
$.  -& $. !/ *. & *$( )2 1
$ 
 ($  $'(,  
   -&
%/
-& $.
  .
'% 1. &,0 ', 0
    &0 $$ 0

$  $0, $(.
0 )2(',   %  % /'  - $,
 ,0    .
!  ,.    '    &( 2 $0/
 $'( *$ /  $)  2.    $,  (
$), *$ 2.   2 $(2&  $  - $ II
 )( 147  $  )*,      -0 %/
( 1$ $ .“
3 6.
 $$  
,
& 1.
   45, &% 1.5.
 ,. * ( , % 1.5.1. )2( 1$ $ ,
$$:
„  (  % / )2('  -

$

km 94+658.“

$

km 79+652.“

.   &:
„  (  % / )2('  -
3 7.
 $$  
,
& 1.

,.
* ( ,
1$ $ , $$:
„

   45, &% 1.5.
% 1.5.3. $&$

$) $*/ $/ &(

))$ $( 2 $/ &(  & .
-





$)

&.  # 35/10 kV - )*, & 2x4MVA..1km
&. 0 # 10/0.4 kV  % /0  10kV.. 1km
$ '( $(20 # 10/0.4 kV '% 2. & .. 2km
&.   - 0.4 kV

 # 35/10 kV ( & 2 &$  $  MBTS   & 2x4MVA
1 1x4MVA.
 # 10/0.4kV $) &$  $--)$ & 630  .

(

% / .  - 10kV  - &$  ), &.
)
)( '(  $
%   - 
*.  $   & 2$  $$ $  (. # 
. $. „ $%“ /  )), ( & (  (. $*/.
#, ( & 2 .. 10kV - &$    )$ $ )  
)   0 48/o-A 3x50mm2, 10kV.“
.   &:
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$)

&.  # 35/10 kV –  )*, ( ( & 2 &$  +# 
&( 2  , & 2x4MVA ( ( 1 - )$ & 1x4MVA) 
2 &   $) )  20 $*/;
&. 0 # 10/0.4 kV,   $) )  20 $*/,
( ( & 2 &$  +#  , & 1000/630kVA   
$) )  20 $*/;
$ '( $(20 # 10/0.4 kV '% 2. &;
&. % /0   $(20  10kV (  &
&$  ), &. )
)( '( 
$
%   -  *,  & 2$
1$ $  
0  $(20 )2(', 
 $    )$ $ )   &( 2 )
 .
 $ ( $) $-$ $  (. # 
.
$. „ $%“ /  )), ( & (  (. $*/;
&.   - 0.4 kV, ( ( & 2 &$   
)$ $ )  &( 2 )      
&( 2 ) .

 ( ,   $ (  &( 2 &1/ & )
 35 kV   –  
  ,
$
+, -& $ 147 II   -    -& $
370 II   – /,  $ /    $/  
-
$.    $  35 kV &$  ,
&. )
)( '( ()
 $0
)2(')  $ %   -  * 
1$ $ &  0  $(20 )2('  ,& $
$ +. '( $)& $ )  $  $ /   
$/  $(2 )2('.    ($-$0/  $'(
$ $), & 2 (   $ )  '$    &
/  &  &( 2 &1/ & ,    ( -(
 $/  $(2 )2('.“
3 8.
 $$  
,
& 2.
   45, &% 2.4.
 &,.  * (0 , % 2.4.3. $&$
1$ $ , $$:
„ $) # 35/10 kV  $  - $  60r,   #
10/0.4 kV  10x10m (1ar).“

.   &:
„ $) &.   # 35/10 kV , ( &( 2
* ( 
'$ 
 /(   )  $
 $ %$  $'(0 $*/.  $) &.  
# 10/0.4 kV , ( '(    # 35/10 kV.  
$) )  20 $*/ & 2 ( &. # 10/0.4 kV   * (
,     $*/.  $  - $ 
 # 10/0.4 kV  10x10m (1ar),   #   $(2 )($,
   $$ &( 20 )($  $ / $
 )($  &  .“
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3 9.
 $$  
 &,., $$:

,

& 2.

   45, &% 2.3.  *$

„ $ '( ���������� �������� ���� ���� � ������ �� �������� �� ����� �
������� � ��������� �����.“
.   &:
„ &.  $ '( $(20 )($ *     
  &( 20   ( & *  $ .
$(2 )($ (   1 &, ( 
-( ,   .(  &     $   
$, .“
3 10.
 $$  
,
& 2.
   45, &% 2.4.
 &,.  * (0 , % 2.4.4. # '
1$ $ ,   &,.  &. ) $ '
-,  $$:
„)($  *$( )0 '$, $ )0 -$',
)0 -$', -(0 $', $, $0 $ )  $0
/   /(  &  &$  )($.“
(  $$:
„  /( ) 0$  & 2 (,
    &( 2
 ,    $), &. )($ $ '
1$ $   $ GSM  UMTS ( ) $1(,    $
$ ' $ ( $0* , ( GSM  UMTS $,  
  .0 &.  $/  - $   & $(2  
)2('.
 $ ' 1$ $  
  /(
 ( $ ' )($ )0 -$'  –(0
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2. Да је пар имао 3 пута покушај вантелесне оплод
147.
На основу члана 11. Закона о финансијској подршци
ње о трошку Републичког завода за здравствену
породици са децом („Сл. гласник РС”, бр.113/2017,
заштиту
и 50/2018) члана 32. Закона о локалној самоуправи
3. Да је пар одбијен од стране Републичке здрав
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон,
ствене комисије, а према медицинском налазу ванте
101/16 – др Закон и 47/2018) и члана 40. Статута
лесна оплодња је једини начин да дође до жељене
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
трудноће.
службени лист”, бр. 9/2019)
За накнаду трошкова припреме за вантелесну
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
оплодњу поред општих услова потебно је да пар
седници одржаној 14. јуна 2019 године донела
испуњава и један од следећих услова:
1. Да је пар 2 пута имао безуспешан покушај
ОДЛУКУ
вантелесн оплодње о трошку Републичког завода за
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
здравствену заштиту.
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
2. Да жена у моменту подношења захтева има 43
НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА
године.
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ И
3. Да пар испуњава здравствене критеријуме које
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ЗА
је прописала Републичка стручна комисија Мини
старства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
репродукцију, као и да је вантелесна оплодња једини
Члан 1.
начин да се дође до жељене трудноће.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин оства
ривања права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу и трошкова за припрему за вантелесну оп
лодњу (анализе, тестови, трошкови путовања и сл.)
који се финансирају из буџета Општине Смедеревска
Паланка.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
могу да остваре парови који су, до тренутка подно
шења захтева за остваривање права на накнаду трош
кова која се исплаћују из средстава буџета Општине,
без успеха имали три покушаја вантелесне оплодње
на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
као и парови који су одбијени од стране Републичке
комисије а према медицинском налазу вантелесна оп
лодња је једини начин да дођу до жељене трудноће.
Право на накнаду трошкова припреме за вантелесну
оплодњу (анализе, тестови, путни трошкови) имају
парови који су већ имали два безуспешна покушаја
ван телесне оплодње на терет средстава социјалног
здравственог осигурања, а испуњавају услове за
још један покушај о трошку Републичког завода за
здравствену заштиту.
Члан 3.
Право на накнаду трошкова из члана 2. ове Одлуке
пар може да оствари уз испуњење општих услова:
- да оба партнера имају држављанство Републике
Србије
- да оба партнера имају пребивалиште или бора
виште на територији Општине
Смедеревска Паланка и то да бар један партнер има
пребивалиште или боравиште дуже од 2 године.
За накнаду трошова за вантелесну оплодњу поред
општих услова потребно је да пар испуњава и један
од следећих услова:
1. Да жена у моменту подношења захтева има до
45 година

Члан 4.

Захтев се, на прописаном обрасцу, подноси стручној
Комисији коју образује Општинско веће Општине
Смедеревска Паланка.
Комисију чине 3 члана и то 2 члана, лекара специ
јалиста гинекологије и 1 представник локалне
самоуправе.
Члан 5.
Уз захтев за остваривање права Подносилац захтева
прилаже:
• извод из матичне књиге венчаних или оверену
изјаву два сведока да пар живи у ванбрачној заједници,
• уверење о држављанству Републике Србије за оба
партнера,
• уверење о пребивалишту или боравишту, стим што
је обавезно да бар један партнер има пребивалиште,
или боравиште, дуже од 2 године
• фотокопија медицинске документације за оба
партанера (члан 3. став 1. алинеја 3. Одлуке).
Члан 6.
Испуњеност услова за остваривање права утврђује
Комисија из члана 4. ове Одлуке, која након размат
рања приспелих захтева утврђује редослед првенства
права и доставља листу Општинском већу Општине
Смедеревска Паланка.
Одлуку о додели средстава доноси Општинско
веће.
Члан 7.
Комисија ради на седницама, а на основу
Пословника који доноси.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за
Комисију обавља Служба за скупштинске послове.
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Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
Средства за накнаду трошкова за вантелесну оплод
Члан 9.

њу уплаћују се на приложени рачун пара на основу
предрачуна клинике која ће вршити вантелесну
оплодњу.
Доказ о наменском трошењу средстава је рачун
здравствене установе у којој је спроведен поступак
вантелесне оплодње, који је корисник срдстава дужан
да достави Општинском већу најкасније у року од 6
месеци од дана преноса средстава кориснику.
Члан 10.
Средства за накнаду трошкова за припрему за ван
телесну оплодњу утврђује се највише до висине ва
жеће цене услуга која се признаје за финансирање
програма за вантелесну оплодњу на терет средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање а ви
сина накнаде за припрему за вантелесну оплодњу
утврђује се у износу до 70.000,00 динара, уз прило
жену документацију о потребним анализама од стра
не гинеколога који врши припрему за вантелесну
оплодњу.
Члан.11
Средства за накнаду трошкова за вантелесну оплод
њу и припрему за вантелесну оплодњу обезбеђују се
у буџету Општине Смедеревска Паланка.
Члан 12.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука
број. 50-2/2016-02/2 од 02. марта 2016. године.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 50-9/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

148.
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 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19) и члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18)

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА
ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И
ОДВОДЊАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ
И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречиш
ћавању и одводњавању атмосферских и отпадних
вода („Међуопштински службени лист”, бр. 23/18)
врше се следеће измене:
У члану 53. став 1. тачка 1. и 2. мењају се и гласе:
1. Када је објекат привремено остао без водомера
или када је водомер неисправан – према процењеној
просечној потрошњи у висини од 5 м³ месечно по
члану домаћинства у стамбеним зградама, односно 10
м³ месечно по члану домаћинства у индивидуалним
кућама.
2. Када корисник воде онемогући очитавање водо
мера – према процењеној просечној потрошњи у
висини од 5 м³ месечно по члану домаћинства у
стамбеним зградама, односно 10 м³ месечно по члану
домаћинства у индивидуалним кућама.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објав
љивања у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 352-29/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

149.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др
Закон, 101/16 и 47/18), члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („МСЛ”, бр. 9/19), члана 2. и
76. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр.
83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење)
и Закључака Владе Републике Србије 05 број 023499/2017 од 03.03.2017.године и 05 број 023-8287/18
од 06.09.2018.године

бр. 15, 14.6.2019. године
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што укупно износи 3.245.848,51 динара.
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела
IV

ОДЛУКУ

О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ПО ОСНОВУ
НЕИЗМИРЕНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ПРЕМА СУБЈЕКТУ
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ИНСТИТУТ
ГОША” ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ
НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИХ И
РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД
I
Скупштина општине Смедеревска Паланка је са
гласна да се отпишу потраживања Општине Смеде
ревска Паланка по основу неизмирених јавних при
хода према субјекту приватизације „Институт Гоша”
Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање
научно истраживачких и развојних послова, Београд,
матични број 07264534.
II
Отпис потраживања реализује се као мера у пос
тупку приватизације након продаје капитала субјекта
приватизације „Институт Гоша” Друштво са огра
ниченом одговорношћу за обављање научно истра
живачких и развојних послова, Београд, а у складу
са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023499/2017 од 03.03.2017.године и 05 број 023-8287/18
од 06.09.2018.године.
III
Предмет отписа потраживања у смислу тачке I ове
Одлуке су потраживања:
1. По основу пореза на зараде који је уступљени
приход буџета Општине Смедеревска Паланка,
износ утврђен Записником Министарства финансија,
Пореске управе бр. 000-433-00-02954-1/2016-10087
од 05.03.2019.године и то:
• главни дуг на дан 31.12.2017.године од 2.857.293,08
динара и
• камата до 06.09.2018.године од 109.334,26 динара
што укупно износи 2.966.627,34 динара.
2. По основу изворних јавних прихода који су
приход буџета Општине Смедеревска Паланка, износ
утврђени Записником о усаглашеном стању обавеза
по основу јавних прихода, Одељења за утврђивање и
наплату јавних прихода Општинске управе Општине
Смедеревска Паланка од 15.01.2019. године и
29.05.2019.године и то:
• главни дуг на дан 31.12.2017.године од 2.052.991,42
динара
• камата на дан 31.12.2017.године од 1.008.355,04
динара
• камата од 01.01.2018. до 06.09.2019.године од
184.502,05 динара

Ову Одлуку доставити на реализацију Мини
старству финансија – Пореској управи и Одељењу
за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске
управе Општине Смедеревска Паланка.
V
Ову Одлуку објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 400-445/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

150.
На основу члана 79. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС” број 25/19), члана 9. Уред
бе о плану мреже здравствених установа („Служ
бени гласник РС” број 42/06 ..... 15/18 - испр.) и
члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист”, бр. 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ АПОТЕКЕ У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Члан 1.
У Одлуци о организовању Апотеке у Смедеревској
Паланци („Међуопштински службени лист”, бр. 5/93)
врши се следећа измена:
• У члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Седиште Апотеке је у Смедеревској Паланци у ул.
Димитрија Туцовића бр. 4”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог даном доношења
а објавиће се у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 022-7/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

1093. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 15, 14.6.2019. године
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
151.
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
На основу члана 79. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС” број 25/19), члана 9. Уред
ОДЛУКУ
бе о плану мреже здравствених установа („Службе
О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ
ни гласник РС” број 42/06 ..... 15/18 - испр.) и члана
ПАРКИРАЛИШТИМА НА
40. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међу
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
општински службени лист”, бр. 9/19)
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
Члан 1.

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ
ПРАВА НАД АПОТЕКОМ „ЗДРАВЉЕ”
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Члан 1.
У Одлуци о преузимању оснивачких права над Апо
теком „Здравље” Смедеревска Паланка („Међуопш
тински службени лист”, бр. 18/06) врши се следећа
измена:
• Члан 1. мења се и гласи:
„Скупштина општине Смедеревска Паланка
преузима оснивачка права над Апотеком „Здравље”
Смедеревска Паланка са седиштем у Смедеревској
Паланци, ул. Димитрија Туцовића, бр. 4”.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а обја
виће се у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 020-3/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

Овом Одлуком уређују се услови и начин орга
низовања послова у обављању комуналне делатности
управљања, коришћења, уређења и одржавања јавних
паркиралишта на територији општине Смедеревска
Паланка.
Члан 2.
Управљање јавним паркиралиштима је услуга одр
жавања јавних паркиралишта и простора за парки
рање на обележеним местима (затворени и отворени
простори), организација и вршење контроле и напла
те паркирања, услуга уклањања непрописно паркира
них, одбачених или остављених возила, премештање
паркираних возила под условима прописаним зако
ном, постављање уређаја којима се по налогу над
лежног органа спречава одвожење возила, као и
уклањање, премештање возила и постављање уређаја
којима се спречава одвожење, као и вршење наплате
ових услуга.
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект коме се поверава кому
нална делатност управљања, коришћења, уређења и
одржавања јавних паркиралишта (у даљем тексту:
Вршилац комуналне делатности), у обавези је да
подносе захтев за проверу испуњености услова за
отпочињање обављања комуналне делатности, мини
старству надлежном за послове комуналне делат
ности, пре доношења одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе о поверавању обављања кому
налне делатности.
Међусобна права и обавезе којe се односе на
обављање послова из става 1. овог члана уредиће се
уговором закљученим између општине Смедеревска
Паланка и Вршиоца комуналне делатности.
Члан 3.

152.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/2019).

Јавна паркиралишта, у смислу одредаба ове од
луке, су јавне површине и посебно изграђени објекти
одређени за паркирање моторних возила чији je влас
ник или корисник општина Смедеревска Паланка.
Јавним паркиралиштима не сматрају се посебне
површине за паркирање возила која припадају
одређеном објекту (предузећу, установи и друго).
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити: општа, посебна,
привремена и повремена.

бр. 15, 14.6.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Општа паркиралишта су делови коловоза,
Члан 7.
тротоара или површине између коловоза и тротоара
Услови коришћења јавних паркиралишта утврђују
и друге површине посебно одређене и обележене за
се овом одлуком, док се накнада за коришћење јавних
паркирање моторних возила.
паркиралишта и други трошкови настали у процесу
Посебна паркиралишта су посебно одређени,
обављања ове комуналне делатности утврђују
изграђени објекти и уређене површине за паркирање
Ценовником који доноси Вршилац комуналне
моторних возила са контролисаним уласком и
делатности на који сагласност даје Скупштина
изласком возила.
општине Смедеревска Паланка.
Контрола уласка и изласка возила са посебног
Ближе уређење зона паркирања, дозвољено време
паркиралишта може се вршити постављањем рампе
паркирања у тим зонама, начин наплате накнаде за
или објекта за наплату.
коришћење на јавним паркиралиштима и остала
Посебна паркиралишта могу бити трајног и
питања дефинишу се Правилником о јавним парки
привременог карактера.
ралиштима (у даљем тексту: Правилник).
Вршилац комуналне делатности коме је поверена
Правилник из става 2. овог члана доноси Општин
делатност коришћења, уређења и одржавања
ско веће општине Смедеревска Паланка, на предлог
јавних паркиралишта, може управљати посебним
Општинске управе општине Смедеревска Паланка.
паркиралиштем које није јавна својина, на основу
Члан 8.
уговора о закупу са власником парцеле или објекта.
Јавна
паркиралишта
обележавају се саобраћајном
Посебним правилником, који доноси Вршилац
сигнализацијом,
у
складу
са прописима о безбедности
комуналне делатности, дефинишу се битни елементи
саобраћаја.
и услови под којима се са власником парцеле
Јавна паркиралишта морају да имају на видном
закључује уговор о закупу.
месту
истакнуто обавештење које садржи: зону, кате
Да би се одређена парцела или објекат могли
горију моторних возила која се могу паркирати, начин
користити као посебно паркиралиште, морају бити
паркирања и наплате, као и временско ограничење
задовољени следећи услови:
коришћења јавног паркиралишта.
1. паркиралиште мора имати контролу приступа,
Саобраћајну сигнализацију на јавним паркира
постављањем рампе на улазу и излазу;
лиш
тима поставља управљач јавног пута, о трошку
2. паркиралиште мора бити изграђено са
Вршиоца
комуналне делатности.
савременим коловозним застором као што су асфалт,
Члан 9.
бетон, бехатон и слично;
3. паркинг места морају бити обележена на
Текуће одржавање јавних паркиралишта обавља
одговарујући начин;
Вршилац комуналне делатности у складу са законом.
4. паркиралиште мора бити обезбеђено видео
Вршилац комуналне делатности је дужан да
надзором;
јавна паркиралишта чисти од отпада, у зимском
периоду уклања снег и лед, опрема их и обележава
Члан 5.
у складу са чланом 8. ове одлуке, односно на начин
Привремена паркиралишта су јавне површине
којим се обезбеђују услови за безбедно и несметано
које су планом предвиђене за другу намену, а до
коришћење.
привођења земљишта планираној намени могу се
II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
привремено одредити за паркиралишта.
Повремена паркиралишта су јавне површине и
Члан 10.
површине којима Вршилац комуналне делатности
Јавна паркиралишта се користе за паркирање
управља на основу уговора о закупу са власником
моторних возила физичких лица, правних лица и
парцеле или објекта, а које се одређују за паркирање
предузетника (у даљем тексту: корисник).
возила учесника и посетилаца већих скупова,
Корисником паркиралишта, у смислу одредаба ове
спортских, културних и других манифестација.
одлуке, сматра се возач или власник возила, ако возач
Члан 6.
није идентификован.
Општа паркиралишта на територији општине
Члан 11.
Смедеревска Паланка категоришу се на следећи
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, на основу
начин:
решењу Одељења за урбанистичке, грађевинске, имо
ЗОНА I – У ову зону по правилу спадају општа
винске-правне и стамбене послове Општинске управе
паркиралишта која се налазе на површинама јавног
општине Смедеревска Паланка, привремено корис
саобраћаја у ужем центру насељеног места Сме
тити за друге намене (забавне, културне, туристичке,
деревска Паланка, на деловима јавних површина где
привредне, спортске манифестације и друго).
је изражена посебна потреба за паркирањем возила;
Члан 12.
ЗОНА II – У ову зону по правилу спадају општа
паркиралишта у ширем центру насељеног места
Вршилац комуналне делатности обезбеђује обеле
Смедеревска Паланка;
жавање и одржавање паркинг места за лица са инва
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лидитетом након добијене сагласности надлежног
Члан 18.
органа Општинске управе за послове саобраћаја, и то
За коришћење јавног паркиралишта на којима се
најмање по једно место у свакој улици где се наплаћује
врши наплата у складу са правилником корисник је
паркирање, уколико постоје услови и потребе.
дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту
Категорије особа са инвалидитетом које могу
или паркирање плати електронским путем, о чему
користити паркиралиште из става 1. овог члана
Вршилац комуналне делатности води евиденцију.
утврђују се Правилником.
Корисник паркиралишта је дужан да:
III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 13.
За коришћење јавног паркиралишта на којима се
врши наплата, корисник је дужан да плати одговара
јућу накнаду према Ценовнику.
Обавезе корисника јавног паркиралишта укључу
јући и плаћање накнаде комуналне услуге, настају
започињањем коришћења јавног паркиралишта, од
носно почетком пружања комуналне услуге и када се
она користи супротно прописима којима се уређује та
комунална делатност.
Коришћење обележеног паркинг места за особе
са инвалидитетом је бесплатно, под условима и на
начин предвиђен Правилником.
Члан 14.
Одлуку о промени цена паркирања доноси Вршилац
комуналне делатности.
Сагласност на одлуку о промени цена паркирања
даје Скупштина општине Смедеревска Паланка.
Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
1. плати коришћење паркинг места према време
ну задржавања на прописан начин на јавним парки
ралиштима на којима се врши наплата у складу са
Правилником и Ценовником;
2. поступа у складу са дозвољеним временом
коришћења паркинг места утврђеним правилником;
3. користи паркинг место у складу са саобра
ћајним знаком (хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом којима је означено паркинг место);
Члан 16.
Возила инспекције, хитне медицинске помоћи, по
лиције, војске и ватрогасна возила у току интервентних
акција, не плаћају накнаду за коришћење јавног
паркиралишта.
Члан 17.
Физичка лица, правна лица (станари и корисници
пословног простора) и предузетници који имају пре
бивалиште, односно седиште у зонама простирања
општих паркиралишта могу да користе општа парки
ралишта као повлашћени корисници под условима и
на начин дефинисан Правилником.
Поседовање повлашћене паркинг карте за парки
рање не представља истовремено и резервацију
одређеног паркинг места.
Вршилац комуналне делатности може издати прет
платну паркинг карту или резервацију за возило
према Правилнику.

1. истакне купљену паркинг карту на видном
месту с унутрашње стране предњег ветробранског
стакла возила како би била у потпуности видљива
у поступку контроле овлашћеног лица или плати
паркирање електронским путем;
2. да у паркинг карту унесе тачне податке;
Заустављањем или паркирањем возила на паркинг
месту, корисник прихвата прописане услове за
коришћење јавног паркиралишта.
Истицањем паркинг карте или уплатом елек
тронским путем, корисник стиче право коришћења
паркинг места.
Вршилац комуналне делатности нема обавезу
чувања возила и не сноси одговорност за оштећење
или крађу возила.
Члан 19.
Контролу паркирања, односно исправност кориш
ћења јавних паркиралишта, врше овлашћена лица
Вршиоца комуналне делатности.
Овлашћена лица Вршиоца комуналне делатности
су контролори и наплатиоци.
Контролори и наплатиоци Вршиоца комуналне
делатности имају службене легитимације и носе
службена одела.
Вршилац комуналне делатности издаје леги
тимацију и утврђује изглед службеног одела.
Члан 20.
Корисник који поступи супротно одредбама члана
15. и 18. став 2. ове одлуке дужан је да плати доплатну
паркинг карту.
Доплатна паркинг карта је накнада за целодневно
коришћење општих паркиралишта у свим зонама без
ограничења на дан издавања.
Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје
контролор и уручује га кориснику. Када контролор
није у могућности да уручи налог кориснику,
причвршћује га на возило, сачињава записник и
фотодокументацију, и тиме се сматра да је достављање
извршено, а касније уништење налога нема утицај на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне
паркинг карте.
Корисник паркирања је дужан да поступи по
примљеном налогу и плати доплатну паркинг карту,
у року од осам дана од дана достављања, на начин
назначен у налогу.
IV ЗАБРАНЕ И ПОСТУПАЊЕ
СА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА
Члан 21.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
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1. паркирање возила супротно саобраћајном
у складу са одредбама ове одлуке, ако то налаже
знаку (хоризонталној и вертикалној сигнализацији),
потреба:
- одржавања јавних манифестација (литије, митин
ометање коришћења паркиралишта и друго;
зи, разне поворке), спортских манифестација (мара
2. паркирање возила без регистарских ознака и
тон и друго),
нерегистрованих возила са таблицама;
- обезбеђења трасе кретања дипломатских пред
3. остављање неисправног или хаварисаног возила,
ставника или високих званичника страних држава,
односно прикључног возила, без сопственог погона;
- извођења радова на путу, услед елементарних
4. паркирање возила на месту предвиђеном за
непогода, више силе и друго.
инвалидна лица и на резервисаним паркинг местима,
У случајевима из претходног става овог члана
уколико корисник на спада у наведене категорије;
накнаду за премештање возила дужан је да плати
5. вршити заузимање паркинг места путем
организатор или подносилац захтева.
ограђивања или ометање паркирања других возила;
6. вршити заузимање паркинг места такси возилима
Члан 24.
за време обављања делатности,
Комунални инспектор донеће решење којим ће
7. на паркинг месту постављати ограде или сличне
наложити да се на јавним паркиралиштима изврши
препреке;
уклањање возила корисника који користи јавна
8. прање и поправка возила и друге радње које доводе
паркиралишта, а за кога се увидом у информациони
до прљања и уништавања јавног паркиралишта;
систем контроле и наплате Вршиоца комуналне
9. обављати било коју радњу сем паркирања;
делатности утврди да има неплаћену посебну
Члан 22.
паркинг карту која је издата најмање 10 (десет) дана
пре дана уклањања возила, а уз обезбеђење извештаја
У случајевима када се јавна паркиралишта користе
Вршиоца комуналне делатности, фото снимака и уз
супротно одредбама члана 21. став 1. тачка 2) и 3) ове
сачињавање записника са лица места.
одлуке, као и када се возила паркирају на површинама
које нису одређене за паркирање моторних возила,
Члан 25.
комунални инспектор Одељења за инспекцијске
Вршилац комуналне делатности је дужан да на
послове Општинске управе општине Смедеревска
возило на којем су постављени уређаји којима се
Паланка (у даљем тексту: комунални инспектор),
спречава одвожење возила, испод брисача на предњем
наредиће кориснику, ако је присутан, да одмах уклони
ветробранском стаклу или на стаклу возачевих
возило са паркиралишта, односно јавних површина,
врата видно истакне обавештење да су на возилу
под претњом принудног извршења.
постављени уређаји.
Уколико се корисник не налази на лицу места,
Обавештење садржи:
комунални инспектор ће донети решење којим ће
- адресу Вршиоца комуналне делатности,
наложити да се возило уклони у одређеном року, који
- број телефона Вршиоца комуналне делатности,
се може одредити и на минуте. Комунални инспектор
- време до ког је корисник дужан да се лично
ће причврстити решење на возило, уз назначење
јави или да позове телефоном Вршиоца комуналне
дана и часа када је налепљено и тиме се сматра
делатности.
да је достављање извршено, а касније оштећење,
Након што је корисник извршио уплату за посебну
уништење или уклањање овог решења не утиче на
паркинг карту или посебне паркинг карте и накнаду
ваљаност достављања.
за услугу постављања уређаја, овлашћени радник
Уколико комунални инспектор путем видео надзора
Вршиоца комуналне делатности ће уклонити уређаје
или фото записа утврди да се јавна паркиралишта
који су постављени на возилу.
користе супротно одредбама члана 21. став 1. тачка
Уколико се корисник не појави до времена уписаног
2) и 3) ове одлуке, као и када се возила паркирају
у обавештењу, возило на коме су постављени уређаји
на површинама које нису одређене за паркирање
којима се спречава одвожење возила биће уклоњено
моторних возила, донеће решење којим ће наложити
специјалним возилом на за то одређено место, при
да се возило уклони или поставе уређаји за
чему приликом преузимања возила плаћа посебну,
спречавање одвожења возила. Решење се доставља
накнаду за постављање уређаја којима се спречава
овлашћеном лицу Вршиоца комуналне делатности
одвожење возила и накнаду за уклањање возила
које обавља уклањање возила или поставља уређаје
специјалним возилом.
за спречавање одвожење возила. Ово решење се
Члан 26.
причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када
Власници уклоњених возила су у обавези да у року
је причвршћено, а тиме се сматра да је достављање
од 120 календарских дана преузму уклоњено возило.
извршено.
Уколико се возило не преузме у року из става
Члан 23.
1.овог члана, Вршилац комуналне делатности може
Изузетно, комунални инспектор ће донети решење
да возило прода како би се намирили трошкови
за премештање возила са јавних паркиралишта у
лежарине, одношења возила и остали трошкови
случајевима када се јавна паркиралишта користе
настали у поступку уклањања возила.
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Члан 27.
одлуке врши комуналнa инспекцијa, осим одредаба
члана 8. над чијом применом надзор врши саобраћајнa
Вршилац комуналне делатности је дужaн да
инспекцијa.
поступи по решењу комуналног инспектора и изврши
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског
постављање уређаја за спречавање одвожења возила,
надзора има сва овлашћења прописана чланом 32.
односно изврши уклањање или премештање возила.
став 2. Закона о комуналним делатностима („Служ
Овлашћено лице Вршиоца комуналне делатности
бени гласник РС”, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018).
задужено за те послове, сачињава документацију
Против решења овлашћеног лица Општинске уп
(записник и фото снимак) у прилогу решења са
видљивим чињеничним стањем, која се чува у архиви
раве општине Смедеревска Паланка може се изјавити
Вршиоца комуналне делатности.
жалба Општинском већу општине Смедеревска
Паланка, у року од 15 (петнаест) дана од дана
Члан 28.
достављања.
Поступак уклањања или премештања возила
Жалба изјављена против решења не одлаже
сматра се започетим када специјално возило
извршење
решења.
стигне на место рада или када су започете радње
за припрему уклањања или премештања возила, а
сматра се завршеним моментом одмицања најмање
једног пара точкова возила од подлоге, након чега
није могуће извршити прекид уклањања возила по
издатом решењу.
Поступак постављања уређаја за спречавање
одвожења возила сматра се започетим када се на
точак почне стављати уређај за спречавање одвожења
возила, а сматра завршеним када се на једном точку
постави тај уређај.
Уклањање возила, односно постављање уређаја
за спречавање одвожења возила ће се прекинути
ако се корисник појави на лицу места пре него што
се заврши започети поступак и прихвати да уклони
возило, а уз претходно плаћене накнаде за предузете
радње.
Уклањање возила ће се прекинути и у случају када се
утврди постојање немогућности сигурног подизања
возила или транспорта возила (аутобуса, теретних
возила, прикључних возила, радних машина, видно
оштећених возила, возила на неприступачном месту).
Члан 29.
Уклоњена возила Вршилац комуналне делатности
односи и чува на за то одређено место.
На месту предвиђеном за чување возила Вршилац
комуналне делатности мора обезбедити чуварску
службу.
У периоду од почетка уклањања возила па до
момента преузимања возила од стране корисника,
Вршилац комуналне делатности сноси материјалну
одговорност за уклоњено возило.
Члан 30.
Уклоњено возило корисник може преузети тек по
уплати свих накнада за предузете радње Вршиоца
комуналне делатности, у складу са Правилником и
Ценовником.
V НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
Општинска управа општине Смедеревска Паланка.
Послове инспекцијског надзора над применом
одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекр
шајног налога Вршилац комуналне делатности ако
поступи супротно одредбама члана 8., члана 9., члана
11., члана 19. став 1. и 4., члана 25. став 1. и 3. и члана
28.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов
чаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекр
шајног налога контролор уколико поступи супротно
одредбама члана 16. ове одлуке.
Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај издвањем прекршајног
налога правно лице ако поступи супротно одредбама
члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21. став 1.
тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов
чаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога предузетник ако поступи супротно одредбама
члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21. став 1.
тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара казниће се за прекршај издавањем прекр
шајног налога физичко лице ако поступи супротно
одредбама члана 12., члана 18. став 1. и 2. и члана 21.
став 1. тачка 2, 3, 4, 5, 6. и 8. ове Одлуке.
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се
за прекршај издавањем прекршајног налога ако не
поступи или поступи супротно одредбама члана 15.
став 1. тачка 3. и члана 21. став 1. тачка 1. и 7. ове
одлуке и то:
- правно лице у износу од 50.000,00 динара,
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- одговорно лице у правном лицу у износу од
II
5.000,00 динара,
Ову Одлуку објавити у „Међуопштинском служ
- предузетник у износу од 10.000,00 динара,
беном листу”.
- физичко лице у износу од 5.000,00 динара.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Број: 60-7/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
Члан 35.
Правилник о јавним паркиралиштима и ценовник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
донеће се у року од 6 месеци од дана ступања на
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
снагу ове одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 36.
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању простора за паркирање и улица
у којима је забрањен саобраћај („Међуопштински
службени лист” број 10/01, 16/03, 08/04, 10/04, 42/18)
154.
Члан 37.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.
гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објав
–
др
Закон
и 47/18), члана 28. Закона о комуналним
љивања у „Међуопштинском службеном листу”.
делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 104/16
и 95/18), члана 6. Одлуке о поверавању обављања
Број: 352-36/2019-02/2
комуналних делатности одржавања чистоће на
У Смедеревској Паланци 14. јуна 2019. године
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених
површина и одржавање јавних путева у надлежности
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Општине („МСЛ”, бр. 14/13) и члана 40. Статута
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
ПРЕДСЕДНИК
службени лист”, број 9/19)
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
Петар Милић
седници одржаној 14. јуна 2019.године, донела
153.
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 104. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута
општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист” број 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

ОДЛУКУ

О МРЕЖИ ОБЈЕКАТА, ВАСПИТНИХ
ГРУПА, БРОЈА ДЕЦЕ И ВАСПИТНОГ
ОСОБЉА ПОТРЕБНОГ ЗА
НЕПОСРЕДАН РАД СА ДЕЦОМ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЧИКА
ЈОВА ЗМАЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ЗА РАДНУ 2019/2020
ГОДИНУ
I
Овом Одлуком утврђује се мрежа објеката,
васпитних група, броја деце и васпитног особља
потребног за непосредан рад са децом у Предшколској
установи „Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за
радну 2019/2020 годину на следећи начин:

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на захтев Грађевинско привредног
друштва „Нискоградња” ДОО из Смедеревске
Паланке, бр. 753/19 од 07.06.2019. за увећање свих
јединичних цена услуга утврђених у Понуди бр.
570/13 од 28.06.2013.године која чини саставни део
Уговора бр. 352-64/2013-01 од 04.09.2013.године
закљученог између Општине Смедеревска Паланка
и Грађевинско привредног друштва „Нискоградња”
ДОО Смедеревска Паланка, у износу од 10%.
II
Захтев Грађевинско привредног друштва „Ниско
градња” ДОО бр. 753/19 од 07.06.2019.године чини
саставни део овог Решења.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Међуопштинском службеном листу”.
Број: 352-30/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

1099. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1100. страна

1101. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1102. страна

1103. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1104. страна

1105. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1106. страна

1107. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1108. страна

1109. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1110. страна

1111. страна
155.

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 15, 14.6.2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон,
101/16 и 47/18), члана 119. став 1. тачка 1. 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 14. јуна 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
АПОТЕКЕ „ЗДРАВЉЕ” У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Апотеке „Здравље” у Смедеревској Паланци коју је
13.06.2019. године донео Управни одбор Установе.
II
Одлука о измени Статута из тачке I чини саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП
„ВОДОВОД” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП „Водовод” у Смедеревској
Паланци из буџета Општине Смедеревска Паланка за
2019.годину, који је Надзорни одбор овог Предузећа
донео на седници одржаној 25. априла 2019.године.
II
Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни
део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу”.
Број: 352-34/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

беном листу”.
Број: 010-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

156.
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)

157.
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 14. јуна 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП
„МОРАВА” ВЕЛИКА ПЛАНА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
коришћења субвенција ЈП „Морава” Велика Плана

бр. 15, 14.6.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1112. страна
из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019.
III
годину, који је Надзорни одбор овог Предузећа донео
Ово Решење и Одлуку објавити у „Међуопштинском
на седници одржаној 05. јуна 2019. године.
службеном листу”.
II
Програм о измени из тачке I чини саставни део овог
Број: 352-37/2019-02/2
Решења.
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
службеном листу”.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 352-35/2019-02/2
Скупштине општине Смедеревска Паланка
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
Петар Милић
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

158.
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 28. 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” 9/19)
Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД” У
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ,
ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА И
ДРУГИХ УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈКП „ВОДОВОД” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци о повећању
цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга из
делатности ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци,
коју је Надзорни одбор Предузећа донео на седници
одржаној 15. марта 2019.године.
II
Одлука из тачке I чине саставни део овог Решења.

1113. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1114. страна

1115. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 15, 14.6.2019. године

бр. 15, 14.6.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1116. страна
159.
160.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др
(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др.
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 28. Закона
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр.
службени лист” број 9/19),
88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
лист број 9/19)
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА НА
ГРАДСКОЈ ЛИНИЈИ ПО „ЛАСТА”
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

I
Усваја се Извештај о раду Општинске управе
Општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.
III

I
Даје се сагласност на повећање цене превоза на
градској линији ПО „Ласта” Смедеревска Паланка.
II
Саставни део овог Решења је Тарифа градског
саобраћаја ПО „Ласта” Смедеревска Паланка.
III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.

Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 016-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

Број: 344-98/19-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

161.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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)

1117. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 15, 14.6.2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
163.
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др Закон,
РЕШЕЊЕ
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
I
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист”, број 9/19)
Усваја се Финансијски извештај о пословању
ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци за период
01.01.2018. – 31.12.2018.године који је на седници
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
одржаној 27. фебруара 2019.године усвојио Надзорни
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела
одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити
службеном листу”.

у

„Међуопштинском

Број: 352-31/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

162.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Општинска
гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Палан
ци за 2018.годину који је на седници одржаној 10.
маја 2019.године усвојио Надзорни одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 352-32/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду ЈП „Паланка” у Смеде
ревској Паланци за 2018.годину који је на седници
одржаној 16. маја 2019.године усвојио Надзорни
одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 350-9/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

164.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Финансијски извештај о раду ЈП „Паланка
развој” у Смедеревској Паланци за 2018.годину који
је на седници одржаној 16. маја 2019.године усвојио
Надзорни одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.

бр. 15, 14.6.2019. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1118. страна
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
III

ном листу”.

РЕШЕЊЕ

Број: 350-10/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
Усваја се Извештај о раду Архива „Верослава
Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2018.годину
који је на седници одржаној 25. марта 2019.године
усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III

165.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 630-3/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду и пословању ЈП „Морава”
Велика Плана за 2018. годину који је на седници
одржаној 03. априла 2019. године усвојио Надзорни
одбор Предузећа.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 352-33/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

166.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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)

167.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Библиотеке „Милутин
Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2018.годину
који је на седници одржаној 25. марта 2019.године
усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 630-4/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

1119. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 15, 14.6.2019. године
168.
III
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
(„Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др Закон,
ном листу”.
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
Број: 644-1/2019-02/2
службени лист”, број 9/19)
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о раду Народног музеја у
Смедеревској Паланци за период 01.01.2018 –
31.12.2018.године који је на седници одржаној 20.
марта 2019.године усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 631-2/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

170.
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 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Финансијски извештај Предшколске
установе „Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за
2018.годину који је на седници одржаној 28.02.2019.
године усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чини саставни део овог Решења.

169
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

III
Ово Решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 60-8/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
Усваја се Извештај о раду Културног центра у
Смедеревској Паланци за 2018.годину који је на
седници одржаној 25. марта 2019.године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.

171.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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)

бр. 15, 14.6.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1120. страна
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
173.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
(„Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др Закон,
РЕШЕЊЕ
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
службени лист”, број 9/19)
I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални
рад у Смедеревској Паланци за 2018.годину који је
на седници одржаној 29. марта 2019.године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 551-3/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

172.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. 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 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

I
Усваја се Извештај о раду Дневног боравка за децу,
омладину и одрасле са сметњама у развоју „ПУЖ”
у Смедеревској Паланци за 2018.годину који је на
седници одржаној 29. марта 2019. године усвојио
Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 560-7/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

I
Усваја се Извештај о извршењу Плана рада Дома
здравља у Смедеревској Паланци за 2018. годину који
је на седници одржаној 18. фебруара 2019. године
усвојио Управни одбор Установе.
II
Извештај из тачке I чине саставни део овог Решења.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 50-10/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић
174.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
и 47/18) и члана 40. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист”, број
9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СТАТУТ АРХИВА „ВЕРОСЛАВА
ВЕЉАШЕВИЋ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ
I
Даје се сагласност на Статут Архива „Верослава
Вељашевић”у Смедеревској Паланци који је
30.05.2019. године донео Управни одбор Установе.
II
Статут из тачке I чини саставни део овог Решења.

1121. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
бр. 15, 14.6.2019. године
176.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
(„Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др Закон,
ном листу”.
101/16 – др Закон и 47/18) и члана 40. Статута
Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински
Број: 010-3/2019-02/2
службени лист”, број 9/19)
У Смедеревској Паланци 14. јуна 2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године донела
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
РЕШЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
Петар Милић
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ
III

175.
На основу члана 203. Закона о здравственој заштити
(„Сл. гласник РС”, бр. 25/19), тачке 64. Упутства о
вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(„Сл. гласник РС”, бр. 109/09, 1/10, 10/10, 25/11, 5/13
и 94/13) и члана 40. Статута Општине Смедеревска
Паланка („Међуопштински службени лист” бр. 9/19),
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 5122/2014-02/2 ОД 24.02.2014.ГОДИНЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛЕКАРА ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА
И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ
ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
Решење Скупштине општине Смедеревска Паланка
бр. 512-2/2014-02/2 од 24.02.2014. године мења се на
следећи начин:
У тачки I став 3, уместо
• „др Недељко Вулићевић запослен у Установи Дом
здравља у Смедеревској Паланци”
Треба да стоји:
• „др Предраг Јевтић, запослен у Установи Дом
здравља у Смедеревској Паланци”
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 512-3/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
I

Образује се Одбор за унапређење популационе
политике у Општини Смедеревска Паланка у следе
ћем саставу:
• Родољуб Станимировић, председник
• Лабус Данило, заменик председника
• Петровић Весна, секретар
• чланови:
- Општа болница „Стефан Високи”: директор, глав
на сестра, начелник породилишта, начелник Дечјег
одељења, начелник гинекологије
- Дом здравља: директор, начелник Дечјег одељења,
главна патронажна сестра
- Предшколска установа „Чика Јова Змај”: директор,
психолог, педагог
- Центар за социјални рад: директор, психолог
- Директори средњих школа
- Директори основних школа из Града, Селевца,
Азање, Кусатка, Ратара, Голобока и Баничине
- Аутор књиге „Зауставимо белу кугу у Србији” др
Миодраг Талијан
II
Задатак Одбора је да у складу са предложеним ме
рама Владе Републике Србије сачини Општински
план за унапређење популационе политике у Опш
тини Смедеревска Паланка са конкретним мерама и
предлозима за решавање овог проблема.
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-68/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

бр. 15, 14.6.2019. године
МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1122. страна
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
177.
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
РЕШЕЊЕ
– др Закон и 47/18), члана 116. Закона о основама
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
система образовања и васпитања („Службени гласник
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
ШКОЛЕ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ
ИВАН МУКЕР” У СМЕДЕРЕВСКОЈ
ПАЛАНЦИ (ПРЕДСТАВНИК САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I
Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе „Херој Иван Мукер” у Смедеревској Паланци:
Представник Савета родитеља
• Жаки Драгица

(ПРЕДСТАВНИК САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I

У Школски одбор Основне школе „Херој Иван
Мукер” у Смедеревској Паланци именује се:
Представник Савета родитеља
• Јевђенијевић Јелена
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-63/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-62/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

178.
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. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)

179.
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. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА” У ГОЛОБОКУ
(ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ)
I
Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе „Никола Тесла” у Голобоку:
Представник запослених:
• Тодоровић Срђан
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РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
лист” број 9/19)
ном листу”.
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела
Број: 02-64/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
II

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” У СЕЛЕВЦУ
(ПРЕДСТАВНИК САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I

180.
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. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” У
ГОЛОБОКУ (ПРЕДСТАВНИК
ЗАПОСЛЕНИХ)

Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе „Ђорђе Јовановић” у Селевцу:
Представник Савета родитеља:
• Вемић Марко
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-66/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

I
У Школски одбор Основне школе „Никола Тесла” у
Голобоку именује се:
Представник запослених:
• Радовановић Данијела
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 02-65/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић

181.
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. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник

182.
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. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/17 и 27/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
лист” број 9/19)
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019. године, донела

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” У
СЕЛЕВЦУ (ПРЕДСТАВНИК САВЕТА
РОДИТЕЉА)
I
У Школски одбор Основне школе „Ђорђе Јовано
вић” у Селевцу именује се:
Представник Савета родитеља
• Николичић Марина
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184.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
Ово решење објавити у „Међуопштинском
(„Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16
службеном листу”.
– др Закон и 47/18) и члана 40. Статута Општине
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени
Број: 02-67/2019-02/2
лист” бр. 9/19),
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
Скупштина општине Смедеревска Паланка је на
седници одржаној 14. јуна 2019.године донела
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПРЕДСЕДНИК
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
Скупштине општине Смедеревска Паланка
ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И
Петар Милић
II

183.
На основу члана 144. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016)
Секретар Скупштине општине Смедеревска Палан
ка доноси

РЕШЕЊЕ

О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
I
Овим Решењем врши се исправка грешке у Одлу
ци о висини и начину плаћања накнаде за коришћење
јавних површина на територији Општине Смедеревска
број 434-18/2019-02 од 22.03.2019. године тако да у
Прилогу 1 Одлуке - висина накнаде за коришћење
простора на јавној површини у пословне и друге
сврхе у делу Напомена:
- у тачки 4 текст: „Надлежни орган је у обавези да
један примерак акта из тачке 6„
- треба да стоји „Надлежни орган је у обавези да
један примерак акта из тачке 3
- у тачки 8 уместо редног броја „8” треба да стоји
„5
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”
Број:434-98/ 2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 13 јуна 2019. године
СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић

ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019.
ГОДИНУ
I

II
Измене и допуне Програма објавити у „Међуопш
тинском службеном листу”.
Број: 352-8/2019-02/2
У Смедеревској Паланци, 14. јуна 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Смедеревска Паланка
Петар Милић
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-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
Програм уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката
комуналне инфраструктуре у општини Смед. Паланка са финансијским планом за 2019.
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 2019. годину, планирани прилив средстава по основу припадајућих накнада и
других извора.

За финансирање Програма планирана су средства у износу од
160.373.600,00 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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ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА …

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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ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА …

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 2019. години 3 месецa, укупан рок за
реализацију до краја 2020. године!

500.000,00
(конто511)

500.000,00
(конто 511)

УКУПНО А1)
А2) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
Опис
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
Укупан рок за реализацију преосталих активности 12 месеци!
А2.2) Измене и допуне Плана детаљне регулације "Привредно-радна
зона Губераш"
- Одлукa о изради МСЛ бр. 33/18
- спроведен рани јавни увид
- у току израда нацрта плана
- јавни увид
- доношење плана
Укупан рок за реализацију преосталих активности 3 месеца!
А2.3) Остала урбанистичка документација чију израду финансира
заинтересовани инвеститор (Општина Смедеревска Паланка не
учествује у суфинансирању израде)

Износ

5.000.000,00
(конто511)

300.000,00
(конто511)

/
5.300.000,00
(конто 511)

УКУПНО А2)
А3) УРБАНИСТИЧКO-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ
А3.1) Урбанистички пројекат за спровођење Плана детаљне регулације
''Језеро Кудреч'' у Смедеревској Паланци (МСЛ 24/2014 и 26/2014)
Укупан рок за реализацију свих активности 6 месеци, након регулисања
страна 3

600.000,00
(конто511)
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имовинско-правних односа!
А3.2) 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!
А3.3) Пројекат препарцелације у складу са Изменама и допунама плана
детаљне регулације бање "Паланачки Кисељак" у Смедеревској
Паланци, Целина III - Бања 2 (МСЛ 26/2015)
Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након регулисања
имовинско-правних односа!
A3.4) Остали урбанистичко-технички документи за чију израду се
средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или од других
органа и организација (планирана средства се односе на учешће
Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде)
A3.5) Остали урбанистичко-технички документи чију израду
финансира заинтересовани инвеститор (Општина Смедеревска
Паланка не учествује у суфинансирању израде)

150.000,00
(конто511)

150.000,00
(конто511)

200.000,00
(конто511)
/
1.100.000,00
(конто 511)

УКУПНО А3)
А4) УРБАНИСТИЧКO-АРХИТЕКТОНСКИ И ДРУГИ КОНКУРСИ
А4.1) Конкурс за идејно решење уређења и коришћења објекта Летње
позорнице Установе Културни центар – Смедеревска Паланка
Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након спровођења
употребне дозволе за објекат!
A4.2) Остали урбанистичко-архитектонски и други конкурси за чију
израду се средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или
од других органа и организација (планирана средства се односе на
учешће Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде)

150.000,00
(конто511)
50.000,00
(конто511)

УКУПНО А4)

200.000,00
(конто 511)

УКУПНО А)

7.100.000,00
(конто 511)

Б) ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Б1) Саобраћајнице
Б1.1) Обилазница од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора
Гавриловића
Б1.2) Продужетак улице Мајора Гавриловића
Б1.3) Хидролошка студија потока Каменац за потребе пројекта
продужетка ул. Мајора Гавриловића
Б1.4) Приступна саобраћајница за ново градско гробље „Каменац“
страна 4

1.500.000,00
(конто511)
210.000,00
(конто511)
150.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
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Б1.5) Уређење улице 10. октобра (од ул. Првог српског устанка до
железничке станице)
Б1.6) Просецање улице Другог шумадијског одреда до улице
Шулејићеве и улице Нове (ДИС)
Б1.8) Техничка документација за реконструкцију мостова:
- мост на Јасеници на путу Смед. Паланка – Велика Плана
- мост на потоку Губераш на путу Смед. Паланка – Велика Плана
- мост на Ивачком потоку у ул. Браће Марјановић
- мост на Великом Лугу на општинском путу за Ратаре
Б1.9) Остала техничка документација за саобраћајнице за чију израду се
средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или од других
органа и организација (планирана средства се односе на учешће
Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде)
Б1.10)Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу
тротоара у Главашевој улици
Б1.11) Израда техничке документације за изградњу тротоара у ул.
Црвене армије од Мајора Гавриловића до пута за Ново гробље
Б1.12)Израда техничке документације за изградњу тротоара у
Шулејићевој улици од Јове Торбице до Устаничке (лева страна)
Б1.13)Израда техничке документације улице Балканске од Мукерове до
Данетове

300.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
2.000.000,00
(конто511)

500.000,00
(конто511)
300.000,00
(конто 511)
150.000,00
(конто 511)
150.000,00
(конто 511)
180.000,00
(конто511)
6.440.000,00
(конто 511)

УКУПНО Б1)

Б2) Водовод и канализација
Б2.1) Пројекат водоснабдевања Привредно-радне зоне „Губераш“
Б2.2) Израда техничке документације компактног постројења за
пречишћавање отпадних вода у радној зони ,,Губераш,,
Б2.3) Пројекат фекалне канализације за Привредно-радну зону
„Губераш“
Б2.4) Водоводна линија у ул. Војводе Путника
Б2.5) Фекална канализација у ул. М. Јовановића
Б2.6) Водоводна линија и фекална канализација у ул. Личкој
Б2.7) Фекална канализација у улицама које гравитирају ка ул. Васе
Пелагића (Вуковарска, Црногорска, Веселина Маричића, Персиде
Шишковић, Радослава Гачића)
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)
Б2.9) Изградња фекалног и атмосферског колектора од ул. Вука
Караџића до колектора у улици Јефтићевој (Кудречки поток)
Б2.10) Реконструкција фекалне канализације у ул. 20. јула и Јозефа
Шулца
страна 5

650.000,00
(конто511)
600.000,00
(конто 511)
650.000,00
(конто511)
100.000,00
(конто511)
120.000,00
(конто511)
300.000,00
350.000,00
(конто511)

1.200,000,00
(конто511)
450.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
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Б2.11) Пројекат замене азбестних водоводних цеви и проширење
водоводне мреже на територији општине
Б2.12) Техничка документација за потребе хитних санација на
водоводној и канализационој мрежи
Б2.13) Остала техничка документација за водоводну и канализациону
мрежу за чију израду се средства обезбеде из донација, пројеката,
фондова или од других органа и организација (планирана средства
се односе на учешће Општине Смедеревска Паланка у
суфинансирању израде)

500.000,00
(конто511)
300.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)

6.220.000,00
(конто 511)

УКУПНО Б2)
Б3) Објекти јавне намене
Б3.1) Израда пројектне документације зграде Општине Смедеревска
Паланка за потребе озакоњења (обавеза из претходног периода)
Б3.2) Пројекат реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног
одржавања објекта Установе „Културни центар“, Смедеревска
Паланка
Б3.3) Пројекат унутрашњих гасних инсталиција за објекат Установе
„Културни центар“, Смедеревска Паланка
Б3.4) Пројекти енергетске ефикасности за објекте јавне намене
Б3.5) Пројекти реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног
одржавања објеката јавне намене
Б3.6) Техничка документација за уређење отворених спортских терена
и дечијих игралишта у Смед. Паланци и сеоским насељим
Б3.7) Техничка документација за изградњу фискултурних сала у
основним школама у Азањи, Кусатку и Селевцу
Б3.8) Техничка документација за уређење парка код пијаце
Б3.9) Техничка документација за проширење новог градског гробља
Каменац у Смед. Паланци
Б3.10) Пројекат прилагођавања санитарне депоније Рамњак у Смед.
Паланци
Б3.11) Остала техничка документација за објекте јавне намене за чију
израду се средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или
од других органа и организација (планирана средства се односе на
учешће Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде)
Б3.12) Елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од
пожара објекта Установе ,,Културни центар,, , Смедеревска
Паланка

1.353.600,00
(конто511)
600.000,00
(конто511)
250.000,00
(конто511)
2.000.000,00
(конто511)
1.000.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
2.000.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
300.000,00
(конто511)
500.000,00
(конто511)
250.000,00
(конто511)
150.000,00
(конто 511)

УКУПНО Б3)

9.403.600,00
(конто 511)

УКУПНО Б)

22.063.600,00
(конто 511)

УКУПНО 1.1)

29.163.600,00
(конто 511)
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1.2. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
1. Просецање приступне саобраћајнице за ново градско гробље
„Каменац“
2. Део обилазнице од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора
Гавриловића
3. Изузимање земљишта за проширење новог градског гробља
„Каменац“
4. Просецање ул. Данетове
5. Остала прибављања земљишта на основу спроведене процедуре од
стране Општинског правобранилаштва

7.000.000,00
(конто 541)

УКУПНО 1.2.)
УКУПНО 1.

2.

1.000.000,00
(конто541)
1.000.000,00
(конто541)
1.000.000,00
(конто541)
100.000,00
(конто541)
3.900.000,00
(конто541)

36.163.600,00

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.
2.1. Изградња објеката водоснабдевања
Назив
Изградња водоводне дистрибутивне мреже и измештање дотрајалих
водоводних линија
Изградња примарне водоводне линије Ø 200 за радну зону
,,Губераш,,

2.000.000,00
(конто 511)
1.000.000,00
(511)

2.2.Изградња објеката фекалне и атмосферске канализације
Назив
Изградња канализационе дистрибутивне мреже и реконструкција
дотрајалих фекалних колектора

1.000.000,00
(511)

2.3. Остали објекти инфраструктуре и јавне намене
Назив
Изградња капела на гробљу у Азањи и Глибовцу
Реконструкција и уређење спортских терена и дечијих игралишта на
територији општине
страна 7

1.000.000,00
(511)
1.000.000,00
(511)
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Брендирање и опремање јединственог управног места у згради
Општине
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
Изградња трафостанице 10/0,4kV на локацији ,,Губераш,, са
припадајућим напојним каблом са потребном техничком
документацијом

600.000,00
(511)
4.000.000,00
(конто 511)
3.000.000,00
(конто 511)

УКУПНО 2.

13.600.000,00
(конто 511)

УКУПНО ПРОГРАМ I

49.763.600,00
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ПРОГРАМ II
ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИВНЕСТИЦИЈА
1. Изградња приступне саобраћајнице Новом градском гробљу
,,Каменац,,

500.000,00
(конто 511)

2. Изградња главног фекалног колектора Васе Пелагића – Мајора
Гавриловића

500.000,00
(конто 511)

3. Изградња и реконструкција тротоара у улици Главашевој

100.000,00
(конто 511)

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

15.000.000,00
(конто 511)

УКУПНО ПРОГРАМ II

16.100.000,00

страна 9
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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 Ђуре Даничића,Београдске,
Космајске, Алексе Дундића,Немањине, Рудничке
17.510.000,00
(обавезе из претходног периода)
(конто 425)
- Одржавање путне инфраструктуре на територији Општине
Смедеревка Паланка:
- Крпљење општинских путева Баничина, Ратари и Церовац
- Крпљење улица на територији општине Смед.Паланка

11.600.000,00
6.500.000,00

-Асфалтирање улица:
-Светозара Марковића
-Чубурска
-Лоле Рибара
-Војислава Вујошевића
-Радничка
- Саве Ковачевића

9.100.000,00
6.900.000,00
5.300.000,00
2.300.000,00
10.000.000,00
7.900.000,00

-Реконструкција улице Ђуре Салаја

6.200.000,00

5.100.000,00
-Санација макадам коловоза улица и општинских путева
___________________________________________________________ ____________
Укупно Одржавање путне инфраструктуре на територији 70.900.000,00
Општине Смедеревка Паланка:
(конто 425)
-Кресање шибља и растиња у путном појасу општинских путева
-Одржавање и санација кишне канализације у граду
УКУПНО:

5.000.000,00
(конто 424)
1.100.000,00
(конто 425)
94.510.000,00

УКУПНО ПРОГРАМ III

94.510.000,00
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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

49.763.600,00

II

Програм капиталних инвестиција

16.100.000,00

II I

Програм одржавања комуналне инфраструктуре

94.510.000,00

УКУПНО (I-IV):

160.373.600,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по КОНТИМА)
Опис конта
- к. 424 (специјализоване услуге)

5.000 .000,00

- к. 425 (одржавање путева и објеката)

89.510.000,00

- к. 511 (зграде и грађевински објекти)

58.863.600,00

-к. 541 (земљиште)

7.000.000,00

УКУПНО :

160.373.600,00

ОБРАЂИВАЧ
____________________
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и друге послове по налогу начелника Одељења и
185.
начелника Општинске управе.”
На основу члана 58. Закона о запосленима у ауто
Одељак 4.1.6. Одељење за друштвене делатности
номним покрајинама и јединицама локалне само
• 77. Радно место: Послови утврђивања права на
управе („Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18
родитељски и дечији додатака и финансијско-рачу
и 113/17 – др. Закон), Уредбе о критеријумима за
новодствени послови у области породиљских права,
разврставање радних места и мерилима за опис рад
мењају се услови за радно место тако да гласе:
них места службеника у аутономним покрајинама и
„Стечено високо образовање на основним академ
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”,
ским студијама из области правне, економске или тех
бр. 88/16), члана 22. Одлуке о Општинској управи
нолошке науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
Општине Смедеревска Паланка („МСЛ”, бр. 1/19) и
мастер академским студијама, мастер струковним
члана 15. Одлуке о Општинском правобранилаштву
студијама, специјалистичким академским студијама,
Општине Смедеревска Паланка („МСЛ”, бр. 28/14)
специјалистичким струковним студијама, односно на
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на
основним студијама у трајању од најмање 4 године или
седници одржаној 06. јуна 2019.године усвојило је
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, завршен приправнички
ПРАВИЛНИК
стаж, познавање рада на рачунару, као и вештина да
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
се стечена знања примене”;
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
• 78. Радно место: Управни послови у области кому
ОРГАНИЗАЦИЈИ И
налних делатности, мењају се услови за радно место
тако да гласе:
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
„Стечено високо образовање на основним академ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
ским студијама из области правних, економских или
УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ
техничко технолошких наука у обиму од најмање 240
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким стуковним студијама,
Члан 1.
односно на основним студијама у трајању од најмање
Правилником о изменама и допунама Правилника
4 године или специјалистчким студијама на факул
о унутрашњој организацији и систематизацији рад
тету, положен државни стучни испит, завршен при
них места у Општинској управи и Општинском
правнички стаж, познавање рада на рачунару, као и
правобранилаштву Општине Смедеревска Паланка
вештина да се стечена знања примене”;
(„МСЛ”, бр. 13/19) врше се следећа измене и допуне:
• 80. Радно место: Аналитички послови у области
У члану 38;
дечије, социјалне, примарне здравствене заштите,
Одељак 4.1.4. Одељење за утврђивање и наплату
мења се број извршилаца на 3 као и услови за радно
јавних прихода
место тако да гласе:
• 57. Радно место: Инспектор наплате, мења се опис
„Стечено високо образовање на основним академ
послова за радно место тако да гласи:
ским студијама из области правних, економских или
„Предузима мере ради утврђивања наплате пореског
техничко-технолошких наука у обиму од најмање 240
дуга у складу са законом, установљавањем заложног
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
права на покретним стварима и непокретности по
струковним студијама, специјалистичким академским
реског обвезника, израђује планове редовне и при
студијама, специјалистичким струковним студијама,
нудне наплате и прати њихово извршење, учествује
односно на основним студијама у трајању од најмање
у припреми методолошког упутства којим се про
4 године или специјалистичким студијама на факул
писују процедуре наплате локалних јавних прихода,
тету, положен државни стручни испит, завршен при
припрема и шаље опомену о врсти и износу локал
правнички стаж, познавање рада на рачунару, као и
них јавних прихода доспелих за наплату, предлаже
вештина да се стечена знање примене.”;
руководиоцу Одељења предмет принудне наплате,
• 81. Радно место: Послови праћења рада јавних
припрема нацрте решења о принудној наплати, води
предузећа и квалитета услуга, мењају се услови за
поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних
радно место тако да гласе:
јавних прихода, води првостепени поступак по изјав
„Стечено високо образовање на основним академ
љеним жалбама, извршава и води послове редовне
ским студијама из области правних, економских или
и принудне наплате у складу са законом, пријављује
техничко технолошких наука у обиму од најмање 240
потраживања по основу јавних прихода у поступку
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
стечаја и ликвидације, издаје прекршајни налог,
струковним студијама, специјалистичким академским
подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
студијама, специјалистичким струковним студијама,
пружа информације и даје упутства пореским обвез
односно на основним студијама у трајању од најмање
ницима у вези са применом пореских прописа, обавља
4 године или специјалистичким студијама на
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факултету, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж, познавање рада на рачунару, као
и вештина да се стечена знања примене.”
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Међуопштинском службеном
листу” и огласној табли Општинске управе Општине
Смедеревска Паланка.
Број: 021-9/2019-02/1
У Смедеревској Паланци, 06. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године
Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,
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