ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 3

ГРАДОНАЧЕЛНИК
61.
На основу члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, Број 2/2008,
Градоначелник града Смедерева, дана 16. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Образује се Привредни савет града Смедерева (у
даљем тексту Привредни савет), као стручно, оперативно и
саветодавно тело Градоначелника.
II
Задатак Привредног савета је да даје мишљења и препоруке, иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за Град Смедерево, предлаже предузимање одговарајућих мера за унапређење
привредног развоја Града које су у надлежности Градске
управе, учествује у припреми годишњих планова имплементације, прати и оцењује реализацију   пројеката и пројектних задатака из Стратешког плана локалног економског
развоја Града Смедерева, пружа подршку Одељењу за локални економски развој у обављању послова из његове надлежности, даје предлоге за унапређење рада Градске управе, јавних комуналних и других јавних предузећа, установа
и организација чији је оснивач Град Смедерево.
III
Привредни савет има председника и 8 чланова. Председник Привредног савета именује се из реда привредника,
односно предузетника. Чланови Привредног савета на конститутивној седници бирају председника већином гласова
од укупног броја чланова. Седницама Привредног савета
обавезно присуствује Градоначелник без права гласа.
IV
У Привредни савет именују се:
1. Ненад Ђорђевић, Саветник за МСПП, Регионална
развојна агенција БП
2. Здравка Ковачевић-Васић, начелник Одељења за локални економски развој
3. Драгослав Милановић, НСЗ - Филијала Смедерево
4. Бранислав Данковић - Опште Удружење предузетника
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5. Војислав Јовановић, менаџер саветник - „МЕТЕХ“
ДОО Смедерево;
6. Славољуб Јеремић, власник и директор - „МЕГА
-ПРОМЕТ“ ДОО Смедерево
7. Софија Станчић, генерални директор - АД „Милан
Благојевић“ Смедерево
8. Ружица Ђурђевић, директор - „ИНТЕР-МЕХАНИКА“ДОО Смедерево
9. Јовица Вујовић, директор - Фонд за пољопривреду
града Смедерева
V
Стручне и административне послове за потребе Привредног савета обављаће Одељење за локални економски
развој.
VI
Ово Решење објавити у “Службеном листу града Смедерева”
VII
Решење у препису доставити : именованима, документацији и архиви
Број: 02- 44/2012- 14
У Смедереву, 16.марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
62.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160

Страна 2 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
150.000,00 динара Клубу борилачких спортова „СД-Комбат“ Смедерево за организовање првенства Србије у кик
боксу које ће се одржати 25.03.2012. године у Дворани
Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
150.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 65.850.571,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1926/2012-12
У Смедереву, 19. марта 2012. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2214/2012-12
У Смедереву, 19. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
64.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. марта 2012.
године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

63.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
969.284,00 динара Кошаркашком клубу „Смедерево 1953“
за организацију Купа Србије за кошаркашице „Милан Цига
Васојевић“ одржаног од 08.03. до 11.03.2012. године у Дворани Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
969.284,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 66.819.855,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

10. април 2012. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
70.000,00 динара Друштву за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева за учешће репрезентације на Светском
купу у Анталији у Турској од 30.04.2012. до 06.05.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
70.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 66.889.855,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1251/2012-12
У Смедереву, 20. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
65.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),

10. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелник града Смедерева, дана 21. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
2.492.939,00 динара бруто Здравственом центру „Свети
Лука“ за ангажовање лекара за рад у здравственим амбулантама у сеоским и градским месним заједницама и Хитној помоћи у месецу априлу 2011. године (део) у износу од
355.030,39 динара и у месецу мају 2011. године у износу од
1.075.642,59 динара и у месецу јуну 2011. године у износу
од 1.062.265,70 динара, а на основу достављених уговора
потписаних између ангажованих лекара и Здравственог
центра „Свети Лука“ Смедерево и достављених обрачунских листа.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.19- Примарна
здравствена заштита- Дом Здравља, функција 720 – Ванболничке услуге, позиција 249 – Дотације и трансфери
осталим нивоима власти, економска класификација 463,
у укупном износу од 2.492.939,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.492.939,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-937/2012-12
У Смедереву, 21. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

Страна 3 – Број 3

–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
300.000,00 динара Извођачкој уметности „Здрав Живот“
из Београда, за реализацију акције из програма превенције болести зависности, намењен ученицима виших разреда
основних школа и ученицима средњих школа са територије
града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
163 – Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 300.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
150.814.138,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2296/2012-12
У Смедереву, 21. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
67.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 21. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

66.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 21. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 60, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 1.204.138,00 динара Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Смедерево за исплату прве рате надокнаде штете
неисплаћених нето зарада Зорану Миленковићу за период
од 27.10.2004. године до 30.01.2008. године, у коју је урачунат део дуга у износу од 1.100.000,00 динара са законском затезном каматом са стањем на дан 01.03.2012. године
и целокупан износ судских трошкова и такси у износу од
104.138,00 динара са стањем на дан 20.03.2012. године, по
Споразуму број 441 од 16.03.2012. године, а у складу са
судском пресудом.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција 163

Страна 4 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

– Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 1.204.138,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
150.514.138,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 26. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ

Број 400-2299/2012-12
У Смедереву, 21. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
68.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
50.000,00 динара Рукометном клубу „Михајловац“ из Михајловац за чланарине, судије, лекарске прегледе, тренере и
набавку опреме у пролећном делу сезоне такмичења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 66.939.855,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2413/2012-12
У Смедереву, 23. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
69.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом

10. април 2012. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 800.000,00 динара Јавном комуналном предузећу Пијаце Смедерево на
име дела аванса по Уговору о отварању мини пијаца на
периферним деловима града, број 400-2571/2012-14 од 26.
марта 2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 510 – Управљање отпадом, позиција 75 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 800.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
800.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2571/2012-12
У Смедереву, 26. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
70.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 50.000,00
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динара Рукометном клубу „Осипаоница“ из Осипаонице за
предстојећу полусезону, пререгистрацију чланова, опрему за
такмичење и обавезне лекарске прегледе.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 66.989.855,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2554/2012-12
У Смедереву, 29. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

71.
На основу члана 56. став 3. Статута града Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
25. став 3. Одлуке о организацији Градске управе града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008,
4/2010, 7/2010 и 3/2011),
Градоначелник града Смедерева, донео је
РЕШЕЊЕ
I
Оливера Марковић, ВСС, разрешава се дужности
помоћника градоначелника града Смедерева за област културе.
II
Именована из тачке 1. овог Решења, разрешава се
дужности помоћника градоначелника града Смедерева за
област културе на лични захтев дана 05.04.2012. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ а примењиваће се од 05.04.2012. године.
Број 02-51/2012-14
У Смедереву, 30.03.2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
72.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 61. став 12.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
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54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 14. Одлуке о
буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2011) и члана 43. став 1. тачка 5.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
Градоначелник града Смедерева, дана 6. априла
2012. године, донео је
ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У КОРИСТ
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се преусмеравање износа апропријација у корист средстава текуће буџетске резерве.
Члан 2.
Средства у износу од 9.566.241,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа, функције 130 – Опште услуге, позиције 122, економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти, а у корист апропријације у оквиру раздела 2 - Градоначелник,
функције 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиције 60, економске класификације
499 - Текућа резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 433.759,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 1 – Скупштина
града, функције 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 15, економске класификације
481 – Дотације политичким странкама (фин.трошкова изборне кампање), а у корист апропријације у оквиру раздела
2 - Градоначелник, функције 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиције 60, економске класификације 499 - Текућа резерва.
Члан 4.
Након извршеног преусмеравања из члана 2. и 3. ове
Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 –
Градска управа, функције 130 – Опште услуге, позиције
122, економске класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти износи 5.433.759,00 динара, а укупан план апропријације у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функције
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиције 15, економске класификације 481 – Дотације
политичким странкама (фин.трошкова изборне кампање)
износи 2.002.741,00 динара.
Члан 5.
Задужује се Одељење за финансије за реализацију ове
Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
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Члан 7.

Одлуку у препису доставити: градоначелнику
града Смедерева, Одељењу за финансије, документацији и
архиви.
Број: 400-3081/2012-14
У Смедереву, 6. априла 2012. године

66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
73.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу 136.860,00 динара Месној заједници Суводол на име захтева број 4002502/2012-02 од 26.03.2012.године у вези уређења њивских
путева у Суводолу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
155 – Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, у укупном износу од 136.860,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 100.136.860,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2502/2012-12
У Смедереву10. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

74.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом

10. април 2012. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 61, економска класификација 499 – Стална
резерва, одобравају се додатна средства у укупном износу
од 73.100,00 динара на име исплате припадајућих пореза
по основу исплате накнаде физичким лицима ангажованих
на чишћењу снега у феруару 2012. године, а у складу са
Закључком и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације број 400-827-12-14 од 06.02.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 73.100,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 73.100,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3105/2012-12
У Смедереву, 10. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

ИЗБОРНА КОМИСИЈA
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

75.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 34. став 2. Закона о
избору народних посланика („Службени гласник Републике Србије“, број 35/2000, 57/2003- одлука УСРС, 72/2003др. закон, 75/2003-испр. др. закона, 18/2004, 101/2005-др.
закон, 85/2005-др. закон, 28/2011- одлука УС, 36/2011 и
104/2009-др. закон),
Изборна комисија за избор одборника Скупштине
града Смедерева дана 16.03.2012.године донела је,

10. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Члан 7.

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Председник, чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара Комисије именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана, имају иста права и
одговорности као и председник, чланови, и секретар које
замењују.

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Изборне комисије за избор
одборника Скупштине града Смедерева (у даљем тексту:
Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је у Смедереву Омладинска број 1.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи три печата и један
штамбиљ.
Печати су пречника 32 мм, обележени римским бројевима I, II и III.
Печати су округлог облика, у средини печата је грб Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је текст:
„Република Србија” и „Смедерево”. У следећем унутрашњем кругу уписан је текст: „Град Смедерево - Изборна
комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева”.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст - у
првом реду уписан је текст: „Република Србија”, у другом
реду уписан је текст: „Изборна комисија”, у трећем реду
уписана је реч: „број” и простор за заводни број предмета,
у четвртом реду: простор за датум и час а у петом реду: реч
„Смедерево”.
Текст печата и штамбиља је исписан ћириличним писмом.
Секретар комисије, посебном одлуком одредиће радника Градске управе Смедерево задуженог за руковање и
чување печата и штамбиља комисије.
II - САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Комисију чине председник и чланови Комисије у
сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник, заменик
председника и 16 чланова и заменика чланова, које именује
Скупштина града Смедерева, а у проширеном саставу и по
један опуномоћени представник подносиоца проглашене
изборне листе, који је предложио најмање 2/3 кандидата за
одборнике Скупштине града.
Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад Комисије.
Чланови Комисије своја права и дужности остварују
активним учешћем у припремању, расправи, раду, одлучивању и спровођењу одлука и закључака Комисије.
Члан 6.
Комисија има секретара кога именује Скупштина
града Смедерева који учествује у раду Комисије без права
одлучивања.

Председник Комисије:
- организује рад Комисије на реализацији послова и
задатака из надлежности Комисије;
- сазива седнице Комисије и председава њеним седницама;
- стара се о примени Пословника о раду Комисије;
- стара се о спровођењу одлука и закључака Комисије;
- представља Комисију пред надлежним домаћим и
међународним организацијама и органима;
- потписује акта која Комисија доноси, обавља и друге
дужности и послове који су утврђени законом и Пословником о раду Комисије.
Заменик председника Комисије помаже председнику
у организацији рада Комисије и обавља све дужности и послове председника Комисије када је он одсутан или спречен
да обавља своју дужност.
Члан 8.
Даном проглашења изборне листе, Комисија решењем
утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове
за одређивање својих представника у проширени састав
овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав, Комисија доставља подносиоцу изборне
листе, у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24
часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени састав.
Представник подносиоца проглашене изборне листе
постаје члан Комисије у проширеном саставу најкасније у
року од 24 часа од доношења решења о утврђивању проширеног састава.
Члан 9.
Састав Комисије објављује се у “Службеном листу
града Смедерева”.
III - НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија се, у оквиру надлежности утврђених Законом о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о финансирању политичких странака и
применом упутстава и других аката Комисије:
1) стара о законитости спровођења избора одборника
Скупштине града Смедерева;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води
рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким
местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
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4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме
за спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете
у складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик, изглед и укупан број гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај Скупштини града Смедерева о
спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за
послове статистике податке о спровођењу и резултатима
избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12) доставља решење о проглашењу збирне изборне
листе организационој јединици градске управе надлежној
за послове финансија;
13) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
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Комисија, на предлог председника, може одлучити да
се време трајања дискусија ограничи, или да се ограничи
број јављања за дискусију по истој тачки.
Члан 16.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, извештаја и других докумената,
као и обављања појединих изборних радњи, Комисија формира радне групе из реда својих чланова, којој помоћ пружају стручне службе.
Члан 17.
Рад Комисије је јаван.
Јавност рада Комисија обезбеђује путем информација
објављених на сајту града Смедерева, присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу,
а преко председника или заменика председника Комисије.
Саопштење за јавност даје председник Комисије или
заменик председника Комисије.
Члан 18.

IV - НАЧИН РАДА
Члан 11.
Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента
када је Комисија утврдила резултате избора и ове резултате
објавила у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на
основу закона и прописа донетих на основу закона.
Члан 13.
Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на
своју иницијативу или, у најкраћем могућем року, кад то
предложи најмање трећина чланова Комисије.
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици када их замењују.
Члан 14.
Седнице Комисије сазивају се по правилу у писаном
облику, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на
други одговарајући начин.
Записници са седница достављају се члановима Комисије.
Члан 15.
Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници
присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Уместо члана Комисије који није присутан, гласа његов заменик.

У остваривању својих задатака Комисија, сагласно
закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.
V - ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 19.
О приговорима који су упућени Kомисији, секретар,
односно заменик секретара, припремиће за потребе Kомисије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема приговора, стручно мишљење о начину решавања приговора и на
основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских
одредаба на основу којих се приговор решава и предлог
како га треба решити.
Решење по приговору Kомисија доноси у року од 48
часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу.
Члан 20.
Кад је против решења Kомисије донетог по приговору
поднета жалба, Kомисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном суду
у Београду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа
пријема жалбе.
Члан 21.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем
управном поступку.
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VI - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

VIII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Члан 28.

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни
материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују
се у буџету града.

Питања која се односе на рад Комисије, а која нису
уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком Комисије, у складу са одредбама овог Пословника.

Члан 23.

Члан 29.

Председник, чланови Комисије, секретар, као и њихови заменици, као и лица ангажована за рад у Комисији
имају право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Комисији, Комисија одређује
посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 22. и члана 23. став 1. су председник и секретар Комисије.
Члан 24.
Стручне и административне послове за комисију
врши Служба за послове органа града Смедерева, а по налогу председника и секретара Комисије.
По потреби, неопходну административну, техничку и
другу помоћ при обављању задатака Комисије обезбеђују
и пружају запослени из других организационих јединица
Градске управе, у складу са законом и Одлуком о Градској
управи, а по налогу председника и секретара Комисије.
VII - ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 25.
О присуству на седници Комисије води се посебна
евиденција.
Записник са седница Комисије води записничар из
стручне службе Градске управе Смедерево којег одреди
председник Комисије у договору са секретаром Комисије.
Записник се води у пособној књизи записника.
Записник садржи главне податке о раду на седници,
нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим
актима који су на седници донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.
О чувању књиге записника стара се секретар Комисије. Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и записничар Комисије.
Члан 26.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалима и
руковање тим материјалима, у складу са прописима.
Члан 27.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и
чува документација (архивска грађа Комисије), са којом се
поступа у складу са прописима.

Мишљење о примени одредаба овог Пословника даје
секретар, односно заменик секретара Комисије.
Аутентично тумачење одредаба овог пословника
утврђује Комисија, на предлог председника или најмање
пет чланова Комисије.
Члан 30.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 013-17/2012
У Смедереву 16.03.2012.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Стеван Јанковић, с. р.
76.
На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10
- одлука УС и 54/11), Изборна комисија за избор одборника
Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 29.марта 2012. године, утврдила је
РОКОВНИК
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА КОЈИ СУ
РАСПИСАНИ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Смедерева
утврђени су:
1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштина градова и града Београда
(“Службени гласник РС”, број 19/12),
2. Законом о локалним изборима (“Службени гласник
РС”, број 129/07, 34/10 -одлука УС и 54/11),
3. Законом о избору народних посланика (“Службени
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 - одлука УСРС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05
- др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11 и 104/09 - др. закон).
4. Законом о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11)
5. Упутством за спровођење избора за народне посланике расписаних за 6.мај 2012.године 02 број 013-86/12 од
16.марта 2012.године
Према наведеним прописима рокови су следећи:

104/09 - 4.
др.Законом
закон). о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр.
104/09, 99/11)
4. Законом о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр.
5. Упутством за спровођење избора за народне посланике расписаних за
104/09, 99/11)
6.мај 2012.године 02 број 013-86/12 од 16.марта 2012.године
5. Упутством за спровођење избора за народне посланике расписаних за
Према наведеним
рокови
су следећи:
6.мај 2012.године
02 број прописима
013-86/12 од
16.марта
2012.године
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I. Расписивање
избора
почетак вршења изборних радњи
Према наведеним
прописима рокови
су и
следећи:
I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи
Редни
број

Редни
број

1.

1.

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

РОКОВИ

Расписивање избора

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

РОКОВИ
избори
су расписани за 6. мај
2012. године
НАДЛЕЖНОСТ: ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ
Редни
Расписивање избора ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
РОКОВИ
број СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
избори су расписани за 6. мај
2.
Почетак
тока рокова
за вршење изборних2012. године
НАДЛЕЖНОСТ:
ПРЕДСЕДНИК
НАРОДНЕ
радњи
СКУПШТИНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Од 13. марта 2012. године
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

3.

Прописивање облика и садржаја обрасца
за потпис бирача који подржавају
изборну листу и других образаца у вези
са подношењем изборне листе кандидата

до 16. марта 2012. године до
24,00 часа

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца
изборних листа
4.

Обавештавање грађана о изборним
кампањама подносилаца изборних листа
и кандидатима са изборних листа и
другим догађајима значајним за изборе

све време у поступку избора,
осим за време трајања
"предизборне тишине" забране изборне пропаганде

(чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима)

5.

Забрана изборне пропаганде, изборног
окупљања и објављивања процене
резултата
(члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)

од 3. маја 2012. године од
24,00 часа до затварања
бирачких места 6. маја 2012.
године до 20,00 часова

III. Бирачки спискови
6.

Обавештавање грађана да могу извршити
увид у бирачки списак и тражити упис,
брисање, измену,допуну или исправку
од 14. марта 2012. године до
бирачког списка
закључења бирачког списка

(члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком
списку)

НАДЛЕЖНОСТ: ГРАДСКА УПРАВА

7.

Закључење бирачког списка
(члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком
списку)

до 20. априла 2012. године
до 24,00 часа

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ЗА ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ

8.

Достављање решења о закључењу
бирачког списка
(члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком
списку)

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ЗА ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ

у року од 24 часа од часа
закључења бирачког списка

10. април 2012. године

9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Достављање овереног извода из бирачког
списка Изборној комисији
(члан 19. став 1. Закона о јединственом бирачком
списку)

Страна 11 – Број 3

у року од 48 часова од часа
доношења решења о
закључењу бирачког списка

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ЗА ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ

10.

Објављивање укупног броја бирача у
"Службеном гласнику Републике Србије"
(члан 18. Закона о јединственом бирачком списку)

по добијању укупног броја
бирача

НАДЛЕЖНОСТ: РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

11.

Упис бирача у бирачки списак по његовом
закључењу, на основу акта Министарства
надлежног за послове управе

до 2. маја 2012. године до
24,00 часа

(члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком
списку)

12.

Утврђивање и објављивање коначног
броја бирача у "Службеном гласнику
Републике Србије"
(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком
списку)

до 3. маја 2012. године до
24,00 часа

НАДЛЕЖНОСТ: РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

IV. Бирачка места и бирачки одбори
13.

Достављање Републичкој изборној
комисији предлог бирачких места

до 6. априла 2012. године

(члан 30. став 2. и став 3. Упутства)

НАДЛЕЖНОСТ: ГРАДСКА УПРАВА

14.

Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у "Службеном гласнику
Републике Србије"
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних
посланика, члан 15. став 1. тачка 2. Закона о локалним
изборима, члан 30. став 1. и 2. Упутства)

до 15. априла 2012. године
до 24,00 часа

НАДЛЕЖНОСТ: РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

15.

Достављање предлога за чланове сталног
састава бирачких одбора Републичкој
изборној комисији
(члан 9. и члан 10. Упутства)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

до 22. априла 2012. године
до 24,00 часа
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16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10. април 2012. године

Именовање председника и чланова
бирачких одбора у сталном саставу
(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима, члан 6. и
члан 7. Упутства)

до 25. априла 2012. године
до 24,00 часа

НАДЛЕЖНОСТ: РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу
17.

Утврђивање решењем да ли подносилац
изборне листе за избор одборника
испуњава услове за одређивање својих
представника у проширени састав
Изборне комисије

по истеку 24 часа од
проглашења изборне листе

(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

18.

Утврђивање решењем да ли подносилац
изборне листе за избор одборника
испуњава услове за одређивање својих
представника у проширени састав
Бирачког одбора

у року од 24 часа од
утврђивања права

(члан 16. став 3. у вези са чланом 14. став 6. Закона о
локалним изборима)

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

19.

Достављање решења о испуњењу,
односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносилаца
изборне листе у проширени састав органа
за спровођење избора

у року од 24 часа од
доношења решења

(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

20.

Доношење решења о одређивању
представника подносилаца изборних
листа за одборнике у проширени састав
органа за спровођење избора

у року од 24 часа од пријема
обавештења о лицима која
улазе у проширени састав

(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима)

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

VI. Изборна листа
21.

Подношење изборне листе
(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)

22.

Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)

до 20. априла 2012. године
до 24,00 часа
до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно до
25. априла 2012. године до
24,00 часа

10. април 2012. године

23.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)

НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

24.

Страна 13 – Број 3

одмах по пријему, а
најкасније у року од 24 часа
од пријема изборне листе и
потребне документације

Достављање решења о проглашењу
изборне листе

без одлагања

(члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

25.

Утврђивање и објављивање збирне
изборне листе
(члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

26.

Увид у поднете изборне листе и
документацију поднету уз њих
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)

до 25. априла 2012. године
до 24,00 часа

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне
изборне листе

VII. Спровођење избора
27. Достављање обавештења бирачима о дану и
времену одржавања избора

до 30. априла 2012. године

(члан 54. став 1. Закона о избору народних посланика)
НАДЛЕЖНОСТ: ГРАДСКА УПРАВА

28. Примопредаја изборног материјала бирачким
одборима
(члан 29. став 1. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

29. Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)
НАДЛЕЖНОСТ: БИРАЧКИ ОДБОРИ

30. Увид у изборни материјал после избора
(члан 32. Закона о локалним изборима)

најкасније до 4. маја 2012.
године до 24,00 часа

6. мај 2012. године од 7,00
до 20,00 часова
до 11. маја 2012. године до
24,00 часа

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора
31. Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту и предаја изборног материјала
Изборној комисији

најкасније до 7. маја 2012.
године до 4,00 часа

(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: БИРАЧКИ ОДБОРИ

32. Утврђивање резултата избора
(члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

33. Расподела одборничких мандата од стране

7. мај 2012. године до 20,00
часова
до 7. маја 2012. године до
20,00 часова
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10. април 2012. године

Изборне комисије
(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

34. Објављивање резултата избора
(члан 44. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

до 7. маја 2012. године до
20,00 часова

IX. Заштита изборног права
35. Приговор Изборној комисији због
неправилности у поступку кандидовања,
спровођења, потврђивања и објављивања
резултата избора

у року од 24 часа од дана
када је донета одлука,
односно извршена радња или
учињен пропуст

(члан 52. Закона о локалним изборима)

36. Изборна комисија доноси и доставља решење
по приговору

у року од 48 часова од
пријема приговора

(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)

37. Жалба Управном суду против решења
Изборне комисије

у року од 24 часа од
достављања решења

(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)

38. Достављање Управном суду свих потребних
података и списа поводом жалбе
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)
НАДЛЕЖНОСТ: ИЗБОРНА КОМИСИЈА

39. Управни суд доноси одлуку по жалби
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

одмах, а најкасније у року од
12 часова

најкасније у року од 48
часова од пријема жалбе

X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за
одборника
40. Изборна комисија добијене одборничке
мандате додељује кандидатима са изборне
листе по редоследу на изборној листи почев
од првог кандидата

најкасније 10 дана од дана
објављивања укупних
резултата избора, тј. 17. маја
2012. године

(члан 43. Закона о локалним изборима)

41. Изборна комисија издаје уверење о избору
(члан 45. Закона о локалним изборима)

после доделе мандата
кандидатима са изборне
листе

10. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата
42. Изборна комисија подноси извештај
Скупштини Града Смедерева о спроведеним
изборима и потврђује се мандат
новоизабраним одборницима на
конститутивној седници Скупштине Града

до 22. маја 2012. године

(члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона о
локалним изборима)

XII. Објављивање роковника
Овај роковник објавити у „Службеном листу Града
Смедерева”.
Број: 013-56/2012
У Смедереву, 29. марта 2012. године

Овај роковник објавити у "Службеном листу Града Смедерева".
Број: 013-56/2012

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Стеван Д. Јанковић, с. р.

У Смедереву, 29. марта 2012. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Стеван Д. Јанковић
__________________

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
61. Решење о образовању Привредног савета града
Смедерева

1

70. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

62. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

71. Решење о разрешењу помоћника градоначелника
града Смедерева за област културе

5

63. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

72. Одлуку о преусмеравању апропријација у корист
текуће буџетске резерве

5

64. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

73. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

74. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

6

66. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

3

67. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

3

68. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

69. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

ИЗБОРНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
75. Пословник о раду Изборне комисије за избор
одборника Скупштине града Смедерева

6

76. Роковник за вршење изборних радњи у поступку
спровођења избора за одборнике Скупштине града
Смедерева који су расписани за 6. мај 2012. године

9
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