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

управи („Сл. гласник PC“, бр. 129/07, 83/14 др. закон 
и 101/16, 47/18 др. закон) и члана 40. тачка 6. Статута 
општине Смедеревска Паланка (“Међуопштински 
службени лист, број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка на 
седници одржаној 01.11.2019. године, донела је

ОДЛУKУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА 

MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ 
ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И 
СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
ОСНИВАЧ ПPEMAJABHOM 

ПРЕДУЗЕЋУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ БЕОГРАД, ОПЕРАТОР 

ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА 
(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ ОДС) И 

ТЕХНИЧКОМЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ,

1. Доноси се ПРОГРАМ MEPA ЗА ИЗМИ РИ ВА
ЊЕ ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ СМЕ ДЕ РЕВ С КА 
ПАЛАНКА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОП Ш ТИ НА 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ОС НИ ВАЧ ПPEMA 
JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ ЕЛЕКТРО ПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ БЕОГРАД, ОДСу и ТЕХНИЧКОМ 
ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ чији је текст саставни 
део ове одлуке.

2. Овлашћује се Општинско вeћe и Председник 
оп ш  ти не Смедеревска Паланка да изврше све 
пот ребне радње како би општина Смедеревска 
Па лан  ка преузела обавезе према JП EПC БЕО
ГРАД, ОДСУ и ТЕХНИЧКОМ ЦЕНТРУ КРА
ГУЈЕВАЦ, да у поступку преговора о дуго рочном 
репрограму преузетих обавеза обезбеди услове 
како би исте могле да буду измирене у складу 
са финансијским могућностима Општине и да 
уговори дугорочни репрограм обавеза.

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

4. Даном доношења ове одлуке престаје да важи 
Одлука О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА MEPA ЗА 
ИЗ МИ РИВАЊЕ ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ СМЕ
ДЕ РЕВ СКА ПАЛАНКА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ 
ОП Ш ТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ОС
НИ ВАЧ ПPEMA JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ ЕЛЕК
ТРО ПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД број 312 
335/201802/2 од 20.12.2018. године

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а об
ја виће се у (“Међуопштинском службеном лис
ту“) општине Смедеревска Паланка.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у 

члану 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник PC“, бр. 129/07, 83/14 др. закон и 101/16 и 
47/18 и др. закон) и члану 40. тачка 6. Статута општине 
Смедеревска Паланка (“Међуопштински службени 
лист, број 9/19), у којима је утврђено да Скупштина 
општине доноси прописе и друге опште акте.

Општина Смедеревска Паланка, као и предузећа 
чији је Општина Смедеревска Паланка оснивач, 
има доспеле, а неизмирене обавезе према JП EПC 
Београд,ОДСу и Техничком Центру Крагујевац. Како 
се дуг према JП EПC Београд, ОДСу и Техничком 
Центру Крагујевац, односи на велики број дужника 
чији је Општина Смедеревска Паланка оснивач, 
предлаже се да Општина Смедеревска Паланка 
уз претходну сагласност Владе Републике Србије 
преузме обавезе осталих дужника, а потом закључи 
репрограм обавеза.

Тешка финансијска ситуација у којој се Општина 
Смедеревска Паланка налази дуги низ година уназад, 
наводи на закључак да Општина Смедеревска Паланка 
и субјекти чији је оснивач из текућих прихода не 
би могли да измире наведене обавезе. Дугорочним 
репрограмом обавеза Општина Смедеревска Паланка 
према JП EПC Београд ствара могућност да обавезе 
буду измирене у динамици коју општинске финансије 
могу да поднесу.

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

Број:312252/201902/2
У Смедеревској Паланци 01. новембра 2019.

СКУПШТИНА ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ПЕТАР МИЛИЋ

ПРОГРАМ MEPA
ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ 
ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMA 

JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ И 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ 
(КОМЕРЦИЈАЛНО СНАДБЕВАЊЕ, 

ГАРАНТОВАНО СНАДБЕВАЊЕ, 
РЕЗЕРВНО СНАДБЕВАЊЕ, 

ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, 
ТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР УТУЖЕЊА, 

ОДС – СТАРИ ДУГ, ОДС – УТУЖЕЊА 
И ГАРАНТОВАНО СНАДБЕВАЊЕ.

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Политичка, привредна и финансијска криза која 

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

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

Највећи део неизмирених доспелих обавеза на 
дан израде овог програма чине неплаћене фактуре 

према ЈП ЕПС Београд, ОДСУ и Техничком центру 
Крагујевац,за утрошену електричну енергију, 
(Општинска управа, школе, вртићи, установе културе, 
ЈКП Водовод, Месне заједнице, Јавна предузећа 
и установе.) томе је допринело и неодговорно 
руковођење Општине у периоду од 2012. до 2016. 
године.

Иако се од 2016. године све обавезе измирују 
редовно, у складу са раније РИНО, а сада ЦРФ 
програмом, није реално очекивати да ће општина 
Смедеревска Паланка и субјекти чији је оснивач 
моћи да у блиској будућности из текућег пословања 
измирити доспеле обавезе према ЈП ЕПС Београд, 
ОДСуи Техничком центру Крагујевац.

Овај акт представља Програм мера за измиривање 
обавеза општине Смедеревска Паланка и субјеката 
чији је оснивач општина Смедеревска Паланка, 
према ЈП ЕПС Београд, ОДСу и Техничком Центру 
Крагујевац (у даљем тексту: Програм) којима би 
се постигла финансијска консолидација буџета 
Општине и субјеката чији је Општина оснивач. 
Како су у Програм укључене и активности ЈП ЕПС 
Београд,ОДСуи Техничком центру Крагујевац, за 
чију реализацију би била потребна сагласност органа 
управљања Предузећа и Владе Републике Србије. 
Програм има карактер условног и обавезујућ је 
само за субјекте чији је директан оснивач Општина 
Смедеревска Паланка.

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

II.АНАЛИЗА СТАЊА
У овој глави Програма представљена су међусобна 

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

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

Због организационих промена у ЈП ЕПС Београд, 
ОДСуи Техничком центру Крагујевац, спровођених 
у претходном периоду, учињен је додатан напор 
би се представио детаљан приказ дуга према 
сваком појединачном организационом облику, па 
се у Програму, у име свих организационих делова, 
помиње ЈП ЕПС Београд, ОДС и Технички центар 
Крагујевац, као поверилац.

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

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

Општина Смедеревска Паланка као и субјекти чији 
је оснивач Општина на дан 30.09.2019. дугују ЈП 
ЕПС Београд, ОДСуи Техничком центру Крагујевац, 
износ од укупно 846.783.946,95 динара (Табела 1)

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

Преглед дуговања по појединачним корисницима 
налази се у следећој табели:
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Збогвременскедистанцеодданаусаглашавањас

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

III. ПРОГРАМ MEPA И АКТИВНОСТИ
УовојглавиПрограмадефинисанесуактивности

субјекатаимерекојејепотребноспровестиу циљу 
реализацијеПрограма.

1. Преузимањеобавеза
КакојеприказаноуТабели1,Општина Смедеревска 

Паланка,надан30.09.2019.године имадоспеле,ан
еизмиренеобавезепремаJПEПCБеоград, ОДСуи 
Техничком центру Крагујевац,ињиховиморганизац
ионимделовимау збирном износу од 846.783.946,95 
динара. Индиректни корисници буџета општине 
Смедеревска Паланка, као и предузећа чији је 
Општинаоснивач на дан 30.09.2019.године имају 
доспеле, а неизмиренеобавезе премаJПEПCБеоград, 
ОДСУ и Техничком центру Крагујевац,ињегов
иморганизационимделовимаузбирномизносуод 
846.783.946,95 динара.

Какојевeћприказано,дугпремаJПEПCБеоград,О
ДСуи Техничком центру Крагујевац,односинавели
кибројдужникачијије Скупштина Општинеоснивач
,предлажеседаОпштина,узпретходнусагласностВла
деРепубликеСрбијепрвопреузмеобавезе осталихду
жниканаведенихуТабели1,такодаби,наконпрузимањ
а,износдугаОпштине премаJПEПCБеоград, ОДСУ 
и Техничком центру Крагујевац,износио укупно 
846.783.946,95 динара.

За реализацију мера у поступку преузимања 
обавеза неопходно је да Општина потпише уговоре 
о преузимању обавеза са основним дужницима, 
ада JП EПCБеоград,ОДСуи Техничком центру 
Крагујевац,као поверилацу, на то да сагласност.

2.Поступак измирења обавеза
Какотешкафинансијскаситуација ук

о ј о ј с е О п ш т и н а и с у б ј е к т и ч и ј и ј е о с н и в а ч 
Општинаналазедугинизгодина уназад, наводи на 
закључак да обавезе наведене у Табели 1. не би 
могле бити измирене из текућих прихода у кратком 
року, предлаже се да, након преузимања, општина 
Смедеревска Паланкаса JП EПCБеоград, ОДСуи 
Техничком центру Крагујевац,уговори дугорочни 
репрограм обавеза, уз претходну сагласност 
надлежнихоргана.

Динамика измиривања обавеза по репрограму 
морала би бити усклађена са одлукама о буџету 

Општине Смедеревска Паланка и финансијским 
могућностима Општине.

3. Претходна сагласност
ЗареализацијуПрограмапотребнајесагласнос

тВладеРепубликеСрбијеиJПEПCБеоград,ОДС
аи Техничког центра Крагујевац,као повериоца, 
те је неопходно, пре реализације мера из ове 
главе Програма, обезбедити акта о сагласности 
надлежнихоргана.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈАПРОГРАМА
Предлаже се надлежним органима свих 

субјеката чије активности су предвиђене мерама 
дефинисаним Програмом да, након што се обезбеди 
сагласност од стране Владе Републике Србије и JП 
EПCБеоград,ОДСу и Техничком центру Крагујевац,а 
у циљу хитне реализације Програма, прихвате 
предлог мера наведенихуПрограму,донесусвепотреб
неодлукеипочнусањиховомреализацијом унајкраћем 
могућемроку.

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

НалажесеОпштинском вeћyипредседнику 
Општине Смедеревска Паланка 
даизвршесвепотребнерадњекако биопштина 
Смедеревска ПаланкапреузелаобавезепремаJПEПCБ
еоград,ОДСуи Техничком центру Крагујевац,даупо
ступкупреговораодугорочном репрограму преузетих 
обавеза обезбеди услове како би исте могле да буду 
измирене у складу са финансијским могућностима 
Општинеи да уговори дугорочни репрограмобавеза.

V. ЗАКЉУЧАК
Реализацијом мера предложених Програмом не 

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

ТешкафинансијскаситуацијаукојојсеОпштина
налазидугинизгодинауназад,наводиназакључак
да Општинаи субјекти чији је оснивач из текућих 
прихода не би могли да измире наведене обавезе. 
Дугорочним репрограмом обавеза Општинепрема 
JП EПCБеоград, ОДСуи Техничком центру 
Крагујевац,ствара се могућност да обавезе буду 
измирене у динамици коју општинскефинансије могу 
даподнесу.

Измиривањем обавеза на начин како је наведено 
у Програму стиче се основ за реалну израду буџета 
Општине, реално планирање и даје могућност 
Општиниза реализацију нових инвестиција. Фина
нсијскасликаосталихсубјекатаучесникауПрограму
ћебитипоправљена,штоћeомогуhити њихово лакше 
функционисање и даљиразвој.
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На основу члана 49. Закона о запосленима у ауто

ном ним покрајинама и јединицама локалне само
уп раве („Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 
113/17 – др Закон) а у вези са чланом 46. Закона о 
ло калној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 
83/2014 – др Закон, 101/2016 – др Закон и 47/18) и 
члана 78. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Ме ђу општински службени лист”, број 9/19)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је 
на седници одржаној 21. октобра 2019.године, донело

РЕШЕЊЕ
О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - 

ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ -

I
Костић Гордана, дипломирани правник из Сме де

ревске Паланке, поставља се за начелника Општинске 
управе Општине Смедеревска Паланка на мандатни 
период од 5 година.

Образложење
Одредбама члана 49. Закона о запосленима у ауто

номним покрајинама и јединицама локалне само уп
раве прописано је да Општинско веће поставља и 
раз ре шава начелника Општинске управе и заменика 
на чел ника Општинске управе, а чланом 95. истог За
ко на прописано је да јавни конкурс за попуњавање 
по ло жаја оглашава Општинско веће, а пре огла ша
вања јавног конкурса за попуњавање положаја Опш
тин ско веће образује Конкурсну комисију. У складу 
са наведеним одредбама Општинско веће је на сед
ни ци одржаној 25.09.2019.године донело Решење о 
обра зовању Конкурсне комисије за спровођење јав
ног конкурса, а на основу Одлуке од 25. септембра 
2019. године објавило у дневном листу „Српски теле
граф” дана 28. септембра 2019.године Јавни конкурс 

за попуњавање положаја у Општинској управи Опш
тине Смедеревска Паланка – постављење начелника 
Општинске управе.

У току трајања рока за подношење пријава од 15 
дана благовремено је поднета једна пријава и то Кос
тић Гордане, дипломираног правника из Смедеревске 
Паланке.

Конкурсна комисија је у спроведеном поступку 
ут вр дила да је пријава кандидата Костић Гордане 
бла го времена, допуштена, разумљива и потпуна, да 
су при ложени сви потребни докази и да кандидат 
испу њава услове за спровођење изборног поступка, 
након чега је Конкурсна комисија спровела изборни 
поступак усменом провером.

Конкурсна комисија је затим Општинском већу 
дана 18.10.2019.године доставила листу за избор 
кан ди дата као и записнике о спроведеним радњама 
Комисије.

Општинско веће је на седници одржаној 21.10.2019.
године разматрало листу за избор кандидата, извр
шило избор и донело решење да се за начелника 
Опш тинске управе Општине Смедеревска Паланка 
на мандатни период од пет година постави Костић 
Гордана, дипломирани правник из Смедеревске 
Паланке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
Ре шења не може се изјавити жалба али се може по
кренути Управни спор пред надлежним судом у року 
од 30 дана од дана достављања Решења.

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе

ном листу”.

Број: 02136/201902/1
У Смедеревској Паланци, 21. октобра 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Никола Вучен
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