ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VII БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 31. ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА
1.
На основу члана 46. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 45. став 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

2.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ 06. И 13.
МАЈА 2012. ГОДИНЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I

I

Потврђује се мандат одборнику Радиши Милићу изабраном на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 06. и 13. маја 2012. године, са Изборне
листе Коалиција за боље Смедерево – Милан Лукић.

МИЛАНУ ЛУКИЋУ, престаје мандат одборника са
24. децембром 2013. године, пре истека времена на које је
изабран због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива са функцијом одборника.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

Образложење

Образложење
Дана 24. децембра 2013. године Милан Лукић изабран
је за члана Градског већа града Смедерева те му је сходно
члану 45. став 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) избором на
ову функцију престао мандат одборника у Скупштини града. Такође, чланом 46. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011) утврђено је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су у складу са законом неспојиве са функцијом одборника.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-20/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

На 19. седници Скупштине града Смедерева одржаној
24. децембра 2013. године, одборнику Милану Лукићу,
изабраном са Изборне листе Коалиција за боље Смедерево
– Милан Лукић престао је одборнички мандат, пре истека
времена на који је изабран због преузимања посла, односно
функције који је у складу са Законом неспојива са функцијом одборника.
Дана 25. децембра 2013. године Изборној комисији за
избор одборника Скупштине града Смедерева од стране секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење о престанку мандата одборнику Милану Лукићу.
У складу са Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука
УС и 54/2011), Изборна комисија је спровела прописани
поступак и Скупштини града Смедерева доставила извештај о додели новог одборничког мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата одборника,
на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина
одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле навећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборник је
предао Одбору своје уверење о избору.
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Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном
облику.
О потврђивању мандата одборнику, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-22/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

3.
На основу чланова 28. и 32. Закона о легализацији објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2013),
члана 20. став 1. тачка 8., члана 32. став 1. тачка 14., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана
14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачка 14. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мерила за обрачун висине
накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката на територији града Смедерева,
услови под којима се може остварити право на умањење
накнаде, услови и начин плаћања накнаде.
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта из члана
1. ове Одлуке регулише се уговором који власник објекта
изграђеног без грађевинске дозволе закључује са Јавним
предузећем Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево (у даљем тексту: Дирекција),
а након добијања обавештења о могућности легализације
од стране Одељења Градске управе надлежног за издавање
грађевинске дозволе.
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II МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 3.
Мерила за одређивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта утврђују се на основу критеријума
прописаних Законом, и то:
1. степена комуналне опремљености,
2. годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта,
3. урбанистичке зоне,
4. намене објеката и
5. површине објеката.
Члан 4.
Степен комуналне опремљености подразумева степен
изграђености мреже инфраструктуре (саобраћајнице, водовод и канализација, јавна расвета).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката,
ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем,
мрежу гасификације и друге објекте инфраструктуре који
нису у надлежности локалне самоуправе, а које инвеститор
посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
Члан 5.
Програмом уређивања грађевинског земљишта, регулише се припремање и опремање грађевинског земљишта,
обезбеђује уређивање и одржавање површина јавне намене, рашчишћавање и санација терена и опремање, изградња
и одржавање комуналних објеката и инсталација до прикључка грађевинске парцеле на те инсталације.
Члан 6.
Урбанистичкe зоне утврђују се полазећи од тржишне
вредности грађевинског земљишта, односно посебних урбанистичких погодности и приступачности локације, као и
урбанистичких параметара, односно планом максимално
утврђеног степена изграђености земљишта и положаја локације као створене вредности.
Члан 7.
На основу критеријума из чланова 4. и 6. ове Одлуке,
одређују се следеће зоне за утврђивање висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта:
1. 1. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- граница зоне почиње од источне границе комплекса
Старе железаре, иде Горанском улицом до комплекса „Монопола“, обухвата комплекс „Монопола“, „Јединства“‘,
комплекс хотела „Смедерево“, „Годоминовог“ подрума и
наставља северном границом Пионирског парка и Старог
гробља до Улице Народног фронта, затим иде Улицом Народног фронта до првог реда парцела са јужне стране Улице Словенске (к.п.бр. 1125), прати парцеле уз ову улицу до
укрштања са Улицом Јоакима Вујића (укључујући и к.п.бр.
1163); граница даље сече Улицу Јоакима Вујића, иде западном границом к.п.бр. 1168 и наставља спољном границом
Парка „Мајдан“ до Редутске улице, наставља овом улицом
до Србине улице, а затим иде Србином улицом до Редутског
степеништа, скреће степеништем и иде до Улице кнез Ми-
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хаилове, сече ову улицу и наставља даље Улицом Лукијана
Мушицког до Улице Проте Матеје; граница затим скреће
на исток, иде Улицом Проте Матеје до степеништа према
Улици Шантићевој, скреће степеништем до улице Шантићеве, наставља на исток овом улицом до Улице Косовске,
одакле иде на североисток Улицом Јована Крајишника до
укрштања са Улицом Димитрија Давидовића и Ђуре Даничића; одавде граница наставља Улицом Ђуре Даничића до завршетка планираног комплекса Спортског центра
(укључујући к.п.бр. 2414), скреће на запад, обухватајући
први ред парцела уз Улицу Ђуре Даничића (закључно са
к.п.бр. 2406), затим се враћа, сече Улицу Ђуре Даничића
у правцу Улице Вршачке, наставља даље Улицом Вршачком на север до њеног краја, иде Улицом Патриса Лумумбе
до Улице Гундулићеве, наставља југозападно овом улицом
према Улици Партизанској, даље скреће у Улицу Партизанску и наставља до укрштања са Улицом 16. октобра; граница даље скреће у Улицу 16. октобра на северозапад до
Трга Николе Крге, одакле скреће у Улицу војводе Путника,
иде овом улицом до надвожњака, затим прати надвожњак
до његовог завршетка, скреће на северозапад у Улицу Ђуре
Стругара, наставља овом улицом до ресторана „Марина“,
обухватајући овај ресторан; граница затим излази на обалу Дунава, где скреће на запад и обалом долази до источне
границе комплекса Старе железаре, одакле и почиње.
2. 2. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- простор између утврђене границе 1. зоне и границе
која почиње у Горанској улици (у правцу бензинске станице ‘’Стара железара’’), сече ову улицу и обухвата насеље ‘’Колонија’’, затим сече Дунавску улицу код Панонске
улице, наставља овом улицом до њеног краја и границом
парцела излази на Улицу Три бреста, наставља овом улицом до Излетничке улице, даље иде Излетничком улицом
ка југозападу до њеног укрштања са Улицом војводе Младена, наставља овом улицом до Горичке улице, а затим сече
Горичку улицу и обухватајући први ред парцела уз ову улицу наставља према североистоку до к.п.бр. 3469; одавде
граница скреће на југоисток до Улице Танаска Рајића, сече
ову улицу и наставља стрмим сокаком до Абелове улице,
сече ову улицу и обухватајући први ред парцела уз Улицу
Иве Андрића иде на запад до к.п.бр. 3633 (обухватајући и
ову парцелу), одакле скреће на југ до Фочанске улице; из
Фочанске улице граница иде на југоисток, обухватајући
први ред парцела уз Улицу Недељка Дивца до Расадничке
улице, одакле трасом Улице Недељка Дивца наставља до
Петријевске улице, сече ову улицу и обухватајући први ред
парцела око раскрснице улица Петријевске, Старца Вујадина и Кајмакчаланске, сече Кајмакчаланску улицу и, обухватајући први ред парцела уз Улицу Проте Матеје и Бококоторску, наставља на југоисток према Мостарској улици;
даље граница иде Мостарском улицом на југ, обухватајући
први ред парцела у овој улици, до Улице Ослобођења, затим сече ову улицу и скреће на исток, обухватајући први
ред парцела уз Улицу Ослобођења до Банатске улице; овде
граница наставља Банатском и Улицом Љубомира Видаковића и, обухватајући први ред парцела у улицама Ослобођења и Коларској, излази на Коларску улицу, сече ову улицу у правцу северне границе комплекса Касарне, наставља
овом границом комплекса до Улице Ђуре Даничића; одавде
граница наставља на исток северном границом комплекса
Храма Светог Луке, до Партизанске улице, наставља даље
Партизанском улицом до укрштања са Улицом Мирољуба
Пауновића, затим скреће на исток у ову улицу и северном
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границом комплекса Циглане ‘’Никола Крга’’ иде Улицом
Доситеја Обрадовића до Устаничке улице, наставља затим
Устаничком улицом на североисток до њеног краја, односно до Улице 16. октобра; овде граница сече Улицу 16.
октобра и наставља према истоку и правцем Железничке
улице иде до парцеле пруге Смедерево-Мала Крсна, одакле
прати границу парцеле пруге у правцу северозапада до надвожњака, где се спаја са утврђеном границом 1. зоне;
- подручје насеља „Металор“.
3. 3. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- простор између утврђене границе 2. зоне и границе
која почиње у Горанској улици (западна граница комплекса
Старе железаре), обухвата јужно залеђе ове улице (стари
напуштени пут) и границом к.п.бр. 4140 излази на Улицу
братства и јединства, иде на југозапад овом улицом, а затим
скреће на југоисток и, обухватајући припадајуће парцеле
са јужне стране Улице Црногорске и укључујући улице
Битољску, Сувоборску и Личку, иде до Улице Калничке, а
затим наставља Улицом Владимира Назора на исток и пратећи северну границу потеса Провалија излази на Горичку
улицу (код к.п.бр. 5238); даље граница сече Горичку улицу
и код к.п.бр. 5332 (укључујући и ову парцелу) иде на југоисток и излази на Фочанску ул. (код к.п.бр. 5340, укључујући и ову парцелу), наставља овом улицом на исток до
првих парцела уз ретензију Петријевског потока, а затим
пратећи границу ретензије сече Венчачку улицу и наставља
правцем Улице Милана Кршљанина до Петријевске улице, сече ову улицу и наставља Улицом Пећке патријаршије
(обухватајући први ред парцела са југозападне стране ове
улице) до Балканске улице; даље граница наставља Балканском улицом на север (обухватајући први ред парцела
на источној страни) до комплекса трафостанице код ОШ
‘’Бранислав Нушић’’, одакле скреће према Улици Старца
Вујадина и иде на југ, обухватајући први ред парцела западно уз ову улицу, према Улици Николе Пашића; овде граница скреће Улицом Николе Пашића (обухватајући први ред
парцела јужно уз ову улицу) до Улице Саве Стефановића,
затим иде овом улицом на југ до њеног краја и наставља уз
правац Кајмакчаланске улице на југ, обухватајући први ред
парцела западно уз ову улицу, до Улице Михајла Аврамовића; обухватајући парцеле у зони раскрснице Улице Кајмакчаланске, Михајла Аврамовића и Мајке Јевросиме, граница наставља на исток Улицом Мајке Јевросиме и пратећи
границу заштитног зеленог појаса према Новом гробљу на
северној граници комплекса Новог гробља излази на Коларску улицу; граница даље сече Коларску улицу и скреће
на север, обухватајући први ред парцела на источној страни
Коларске улице, до Ибарске улице, одакле иде на југоисток
Ибарском улицом и обухватајући јужну границу комплекса
Касарне излази на Вучачку улицу, где је сече и наставља
даље на североисток уз правац Улице Револуције (обухватајући припадајуће парцеле са њене југоисточне стране) до
Шумадијске улице; овде граница сече Шумадијску улицу и
излази на јужни обод стамбеног насеља „Папазовац“, обухвата ово насеље и границом изграђеног земљишта према
потесу Митинац излази на Улицу Животе Лукића, сече ову
улицу и обухватајући комплекс Економске школе и колоније уз Вучачки поток, излази на Славонску улицу; одавде
граница иде на северозапад правцем Улице Црвене Армије,
тј. западном границом 6. зоне, до границе 2. зоне;
- простор који обухвата припадајуће парцеле са обе
стране, уз правце следећих саобраћајница: Горанске улице
– од границе 3. зоне до подручја насеља Југово, Петријевске
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улице – од границе 3. зоне до границе кат. општине Смедерево, Коларске улице (укључујући простор до Улице Револуције у делу од Улице Металуршке до комплекса резервоара воде на Царини, заједно са комплексом резервоара)
– од границе 3. зоне до границе кат. општине Смедерево и
Улице Црвене Армије (Улице братства-јединства), тј. правац М-24/ М 1.10 – од границе 3. зоне до границе 6. зоне;
- подручје насеља Југово у границама катастарске општине Смедерево.
4. 4. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- простор између утврђене границе 3. зоне и границе
грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним
планом „Смедерево 2020.“ у делу између праваца Петријевског и Коларског пута и праваца Коларског пута и Улице
братства-јединства (правац М-24/М 1.10.);
- у делу између праваца Београдског пута (Горанска
улица) и Петријевског пута: простор између утврђене границе 3. зоне и границе која почиње у Горанској улици (код
Удовичког потока), иде на југ путем за Удовице и обухватајући комплекс „Биковца“ и „Горанског гаја“ иде Призренском улицом до Грочанске улице, затим скреће у ову улицу
и наставља на североисток до комплекса Виле Обреновић,
обухвата овај комплекс са југозападне и југоисточне стране, а затим наставља спољном границом к.п.бр. 4943 до
Горичке улице, сече ову улицу и, обухватајући припадајуће парцеле са њене југоисточне стране, иде на југозапад,
паралелно правцу Петријевског потока, до границе грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним планом
„Смедерево 2020.“;
- простор насеља Годомин (иза Хладњаче);
- простор грађевинског подручја насеља Радинац.
5. 5. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- простор између утврђене границе 4. зоне и границе
грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним
планом „Смедерево 2020.“ – у делу између праваца Петријевског пута и Београдског пута (Горанске улице);
- простор грађевинског земљишта изван границе грађевинског подручја Смедерева – зона викенд кућа уз стари
Ландолски пут, до границе грађевинског подручја насеља
Ландол.
6. 6. зона обухвата грађевинско земљиште у следећим
границама:
- простор Индустријске зоне Смедерева, са утврђеном
границом: са северне стране дунавски насип у залеђу насеља „Металор“, односно река Дунав; са источне стране
граница Генералног плана „Смедерево 2020.“, односно граница канала технолошке воде Железара Смедерево доо; са
јужне стране граница грађевинског подручја насељеног места Радинац, односно локални пут за село Липе; са западне
стране коридор железничке пруге Смедерево-Мала Крсна;
- простор у појасу између коридора железничке пруге и
Улице Црвене армије, обухваћен зоном привредних делатности у Генералном плану „Смедерево 2020.“;
- простор у граници комплекса Железаре Смедерево
доо као и простор уз магистрални путни правац М1.10 са
западне стране Железаре Смедерево доо до границе грађевинског подручја Смедерева;
- простор јужно од границе Железаре Смедерево доо до
границе грађевинског подручја насеља Раља;
- простор привредне зоне „Пожаревачка петља“ и производне зоне око надвожњака у Малој Крсни;
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- производно-пословни комплекси изван грађевинских
подручја насеља на територији града Смедерева, који се
граде у складу са одговарајућим урбанистичким планом, а
на основу Просторног плана општине Смедерево.
7. 7. зона обухвата грађевинско земљиште у оквиру грађевинског подручја периурбаних насељених места у граници Генералног плана „Смедерево 2020.“ (изузев грађевинског подручја насељеног места Радинац) и то: Удовице,
Петријево, Вучак и Раља, као и земљиште изван граница
ових грађевинских подручја, а у граници Генералног плана, на коме је Генералним планом дозвољена изградња под
одређеним условима.
8. 8. зона обухвата грађевинско земљиште у оквиру
грађевинског подручја насељених места изван границе Генералног плана „Смедерево 2020.“, као и земљиште изван
граница ових грађевинских подручја, у коме је Просторним
планом општине Смедерево дозвољена изградња објеката
под одређеним условима.
Члан 8.
Према намени објекти се разврставају на следећи начин:
1. породични стамбени објекти до 300м2 бруто развијене грађевинске површине и максимално 4 стамбене јединице;
2. породични стамбени објеки преко 300м2 бруто развијене грађевинске површине и максимално 4 стамбене
јединице;
3. вишепородични стамбени објекти - објекти са више
од 4 стамбене јединице;
4. посебни физички делови објекта у вишепородичним
стамбеним и стамбено пословним објектима;
5. стамбено-пословни објекти, објекти који поред стамбеног простора садрже пословне просторије које су функционално одвојене од стамбеног дела;
6. пословни објекти: објекти трговине различитог типа
и обима, услужног занатства, услужних делатности, угоститељства и туризма (хотели, мотели, пансиони, ресторани, кафеи и сл.), пословно-административних делатности
(банке, поште, представништва, агенције, пословни бирои
и сл.), услужних сервиса (централне гараже и сл.), бензинске и ТНГ пумпе, као и објекти који служе за обављање
делатности од општег друштвеног интереса, који обухватају образовање, социјалну и дечју заштиту, здравство, културу, спорт и рекреацију, а које не финансирају надлежна
министарства и локална самоуправа, објекти забаве, као и
остали простори комерцијалног карактера у оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и осталих објеката;
7. производни објекти (производни погони, магацини,
затворена складишта, техничке радионице, објекти производног занатства, објекти у функцији пољопривреде већи
од 200 м2);
8. објекти на отвореном (базени, спортски и рекреативни терени, надстрешнице, платои и манипулативни путеви
као саставни делови техничко-технолошке целине);
9. објекти јавне намене су објекти намењени за јавно
коришћење дефинисани законом и могу бити јавни објекти
у јавној својини и у другим облицима својине (болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти
културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти);
10. помоћни објекти су објекти који су у функцији главног објекта, граде се на истој парцели на којој је саграђен
главни објекат;
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Површина пословних објеката је површина свих пословних просторија са магацинским и пратећим простором
и пратећим комуникацијама.
Површина производног објекта је површина свих радних, помоћних и пратећих просторија-простора са припадајућим комуникацијама и пратећим канцеларијским простором до 25% укупног простора, а уколико прелази 25%
тај простор се третира као пословни.
Површина објекта и простора остале намене је површина свих радних, помоћних и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама.
Површина пословног простора (комерцијалног, производног, остале намене) у стамбено-пословном објекту
је збир свих подних површина тог простора са помоћним
простором и припадајућим комуникацијама.
Површина гаража и помоћног објекта као посебних
објеката је подна површина тог простора.
Површина објеката који користе комплекс земљишта
(бензинске пумпе, постројења за течни гас, спортски терени, отворена складишта и слично) је површина у м2 свих
изграђених објеката, постројења и инсталација и површина
у м2 приступних саобраћајница, манипулативног простора,
платоа, паркинга и другог уређеног простора који служи за
употребу ових објеката.

11. економски објекти су обjекти до 200 м2 за гаjење животиња, обjекти за складиштење сточне хране, за складиштење пољопривредних производа и други слични обjекти
на пољопривредном газдинству;
12. линијски инфраструктурни објекти су: јавни пут,
јавна железничка инфраструктура, далековод, нафтовод,
продуктовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска
инфраструктура електронских комуникација, насип, канал
и регулационе грађевине у речном току и слично, који може
бити надземни или подземни;
13. објекти комуналне инфраструктуре су објекти за
снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производњу и дистрибуцију
топлотне енергије и објекти јавног осветљења, за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе.
Објекти и простори који нису наведени у ставу 1. овог
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Члан 9.
Површина објекта-простора за који се утврђује накнада
за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава по метру квадратном (м2) нето корисне површине објекта.
Површина породичног стамбеног објекта је површина свих подних површина у породичној стамбеној згради,
укључујући комуникације, гараже и помоћне просторије
које су у склопу тог објекта.
Стамбена површина у вишепородичној стамбеној
згради и стамбено-пословном објекту је збир свих подних
површина у становима, помоћним просторијама и подрумима, са припадајућим гаражним простором, изузимајући
заједничке комуникације (улази, пролази, степеништа, ходници и лифтови) и заједничке просторије ван станова (котларнице, перионице, сушионице, оставе за смеће).
ЗОНА
1
Висина накнаде по м2 у 4.368,00
дин.

2
3.494,00

Страна 5 – Број 1

Члан 10.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта
обрачунава се на основу мерила из чланова 7., 8. и 9. ове
Одлуке.
Висина накнаде из става 1. овог члана износи:
1. за пословне објекте, вишепородичне стамбене,
стамбено пословне објекте, и објекте који служе за обављање делатности од општег друштвеног интереса, а
које не финансирају надлежна министарства и локална
самоуправа:

3
2.912,00

4
2.620,00

5
2.330,00

6
4.368,00

7
1630,00

8
1.140,00

2. за објекте и просторе намене:
-производни објекти (производни погони, магацини,

складишта, техничке радионице, објекти производног занатства, објекти у функцији пољопривреде већи од 200м2).

ЗОНА

3

1

Висина накнаде по 1 м у дин.
2

2

2.184,00

1.747,00

1.456,00

3. за објекте и просторе намене:
- објекти јавне намене - објекти - простори за обављање
делатности од јавног интереса који се финансирају из буџета,
објекти државних органа и организација и јединице локалне
самоуправе;
ЗОНА
Висина накнаде по 1 м2 у дин.

1
1.092,00

4
1.310,00

5
1.165,00

6
2.184,00

7
816,00

8
571,00

- објекти на отвореном: надстрешнице, отворени паркинзи, платои и остали отворени објекти, као и манипулативни
простори и паркинзи на парцели на којој је објекат који се
легализује, изузев за породичне стамбене објекте;

2
873,00

3
728,00

4
655,00

5
582,00

6
1092,00

7
407,00

8
285,00

7
218,00

8
125,00

4. за породичне стамбене објекте и станове као посебне
физичке делове објекта:
ЗОНА
Висина накнаде по 1 м2 у дин.

1
874,00

2
612,00

3
437,00

4
393,00

5
349,00

6
437,00
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Уколико породични стамбени објекат има површину
већу од 300м2, за површину која прелази 300 м2 накнада се
обрачунава тако што се износ утврђен табеларним прегледом из тачке 4. став 2. овог члана, увећава за 50%.
Пословни простор у оквиру породичног стамбеног
објекта, обрачунава се према намени тог простора.
За помоћни објекат и економски објекат (до 200 м2)
накнада се умањује за 20% од износа који се обрачунава за
породичне стамбене објекте.
III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ
Члан 11.
Укупна накнада за уређивање се умањује уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
Неизграђена комунална
инфраструктура

Проценат
умањења

Приступни пут без савременог
коловозног застора

20%

Канализациона мрежа

10%

Водоводна мрежа

10%

Тротоар

5%

Јавна расвета

5%
Члан 12.

Обрачуната накнада за уређивање се умањује за 30%
за власника бесправно изграђеног породичног стамбеног
објекта или стана у стамбеној згради до 100 м2 који је изградњом или куповином породичног стамбеног објекта или
стана трајно решавао своје стамбено питање, под условом
да он или чланови његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или
пасторчад и друга лица која је власник објекта или његов
брачни друг дужан да по закону издржава, а који живе са
подносиоцем захтева у заједничком домаћинству) немају
другу непокретност за становање, ако је власник породичног стамбеног објекта (или стана) инвалид, самохрани родитељ, или корисник социјалне помоћи.
Испуњеност услова за умањење накнаде из става 1.
овог члана, утврђује се на основу приложених доказа (исправе, искази сведока и др.).
Доказе из става 2. овог члана прибавља Дирекција.
Члан 13.
Власницима бесправно изграђеног објекта који су поднели захтев за легализацију, а који су путем ангажовања
сопствених средстава учествовали у финансирању изградње објеката примарне комуналне инфраструктуре из надлежности локалне самоуправе, умањује се висина накнаде за
износ сопствених уложених средстава, али највише до 40%
износа обрачунате накнаде.
Као доказ о учествовању у финансирању изградње
објеката примарне комуналне инфраструктуре, власник
бесправно изграђеног објекта је у обавези да приложи уго-
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вор са Дирекцијом или другим јавним предузећем, или уговор о удруживању средстава са Месном заједницом, доказ о
извршеној уплати и потврду од надлежног јавног предузећа
да се ради о објекту примарне комуналне инфраструктуре.
IV УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 14.
Дирекција и власник бесправно изграђеног објекта уговором уређују међусобне односе у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
Уговором из става 1. овог члана утврђује се предмет
уговора, износ накнаде за уређивање, начин и динамика
плаћања и друго.
Члан 15.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације плаћа се једнократно, или у једнаким
месечним ратама, у периоду до 60 месеци.
У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта једнократно, (уплатом у року од 15 дана од потписивања уговора), власник бесправно изграђеног објекта
има право на умањење накнаде за 40%.
Право на умањење из става 2. овог члана има и власник
из става 2. овог члана који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, на
износ тих рата.
Уколико власник из става 2. овог члана плаћа накнаду
у ратама, у периоду до 12 месеци, стиче право на умањење накнаде за 20%, а уколико уговори плаћање накнаде у
периоду дужем од 12, а краћем од 24 месеца, има право на
умањење од 10%.
За период кашњења у плаћању, власнику из става 2. овог
члана се обрачунава затезна камата у складу са Законом.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде, кад власник из
става 2. овог члана плаћа накнаду у ратама, дужан је да,
приликом закључења уговора, достави један од инструмената обезбеђивања плаћања: доказ о праву својине на некој
непокретности и сагласност за стављање хипотеке на истузаложну изјаву, неопозиву банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу „на први позив“, неопозиво уговорно
овлашћење, менице или други инструмент обезбеђивања
плаћања који се одреди при уговарању.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Средства добијена наплатом накнаде за уређивање грађевинског земљишта су приход буџета града Смедерева и
могу се користити искључиво за уређивање грађевинског
земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре који су обухваћени програмом уређивања
грађевинског земљишта.
За наплату средстава из става 1. овог члана, одговорна
је Дирекција.
Члан 17.
Решавање по захтевима за уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализаци-
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је објеката који су поднети до дана ступања на снагу ове
Одлуке, окончаће се по одредбама ове Одлуке.
Власник бесправно изграђеног објекта који је са Дирекцијом закључио уговор о регулисању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, а коме није истекао рок плаћања
накнаде, наставља да измирује преостале обавезе према
одлукама које су важиле у моменту закључења уговора.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-4/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

4.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 - усклађени дин. изн.),
члана 32. став 1. тачка 3. и тачка 13., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
3. и тачка 13. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013) у
Таксеној тарифи, у Тарифном броју 1. у тачки 6. после речи
„отвореног“ додају се речи „и затвореног“.
Члан 2.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града Смедерева у Таксеној тарифи, Тарифни број 3. мења се и гласи:
„Тарифни број 3.
За истакнуту фирму на пословном простору утврђује се
локална комунална такса у годишњем износу, и то:
1. правним лицима која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као
и предузетницима и малим правним лицима која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом
и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
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коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), у зависности од зоне
пословања, према следећем:
Екстра зона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000,00 динара;
I зона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 динара;
II зона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000,00 динара;
III зона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 динара;
IV зона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 динара.
2. правним лицима која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим
правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека), без обзира на зону
пословања од
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165.000,00 динара;
3. правним лицима која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала
правна лица и предузетницима, а обављају делатности:
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине
на велико дуванским производима, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), без
обзира на зону пословања од
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550.000,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Локалну комуналну таксу из овог Тарифног броја
плаћају правна и физичка лица за истакнуту фирму на пословном простору;
2. Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или физичко
лице обавља одређену делатност;
Уколико се фирма истакне у току године, такса по овом
Тарифном броју утврђује се сразмерно времену за које је
фирма била истакнута;
3. Ослобађају се у потпуности плаћања локалне комуналне таксе из овог Тарифног броја:
- државни органи, јавна предузећа и јавне службе чији
је оснивач град Смедерево;
- основне и средње школе, установе социјалне заштите,
установе здравствене заштите, као и друга правна лица која
се финасирају из буџета града;
- спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне
организације, политичке партије и остале непрофитне организације;
- физичка лица која обављају старе занате, уметничке
занате и домаћу радиност.
4. Предузетницима који су привремено одјавили обављање делатности умањује се годишњи износ таксе из овог
тарифног броја за време трајања привремене одјаве.
5. Надлежни орган за наплату локалне комуналне таксе
из овог Тарифног броја је Одељење за финансије и локалну
пореску администрацију.
6. Плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору врши се месечно у висини од
1/12 годишњег износа и то до 15-ог у месецу за претходни
месец.
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7. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију дужно је да води евиденцију обвезника ове локалне комуналне таксе са подацима о задужењу и наплати.
9. Локална комунална такса по овом Тарифном броју
плаћа се на рачун јавног прихода број: 840-716111843-35.“.
Члан 3.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града Смедерева у Таксеној тарифи, Тарифни број 4. мења се и гласи:
„Тарифни број 4.
За коришћење рекламних паноа са медијским порукама, по одобрењу надлежног органа, плаћа се локална комунална такса у годишњем износу, без обзира на зону пословања, и то:
1. правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход
преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних
лица која обављају делатности: банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.000,00 динара
2. правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000,00 динара
3. правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна
лица и предузетници, а обављају делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом
и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110.000,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Локалну комуналну таксу из овог Тарифног броја
плаћају сва правна и физичка лица, као и предузетници који
истичу рекламу, пано, објаву, оглас и сл.
2. Локална комунална такса по овом Тарифном броју
не плаћа се за постављање смртовница, као и за истицање
медијских порука хуманитарних организација и удружења
грађана;
Ослобађају се у потпуности плаћања локалне комуналне таксе из овог Тарифног броја:
- државни органи, јавна предузећа и јавне службе чији
је оснивач град Смедерево;

31. јануар 2014. године

- основне и средње школе, установе социјалне заштите,
установе здравствене заштите, као и друга правна лица која
се финасирају из буџета града;
- спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне
организације, политичке партије и остале непрофитне организације;
- физичка лица која обављају старе занате, уметничке
занате и домаћу радиност.
3. Надлежни орган за наплату локалне комуналне таксе
из овог Тарифног броја је Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове на основу података Одељења за финансије
и локалну пореску администрацију и сагласности Јавног
предузећа Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште Смедерево.
4. Плаћање локалне комуналне таксе врши се на рачун
за уплату јавних прихода број 840-714431843-12.“.
Члан 4.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града Смедерева у Таксеној тарифи, у Тарифном броју 6., у Напомени
тачка 2. брише се.
Досадашње тачке 3, 4. и 5. постају тачке 2, 3. и 4.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 436-4-1/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

5.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о одређивању надлежног
органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2009).
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-228/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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7.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

6.
На основу члана 66., а у вези са чланом 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. ств 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

I
ЈОВИЦИ ВУЈОВИЋУ, престаје дужност директора
Фонда за развој пољопривреде града Смедерева, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-384/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст и 13/2012), члан 8. став 1. мења
се и гласи:
„Орган управљања Фонда је Управни одбор.“.
После става 4. додају се нови ставови 5. и 6. који гласе:
„5.Председник Управног одбора заступа Фонд и
потписује уговоре, одлуке и финансијска документа у
оквиру реализације одлука Управног одбора.
6. Председник Управног одбора је лице запослено у
надлежном одељењу Градске управе града Смедерева и ту
функцију обавља без накнаде.“.
Досадашњи ставови 5. и 6. бришу се.
Члан 2.
У члану 9. ставу 1. после тачке 5. додају се тачке 6. и 7.
које гласе:
„6. обезбеђује извршавање усвојених планова и
програма рада и развоја Фонда,
7. обавља и друге послове по налогу Оснивача.“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-8/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

8.
На основу чланова 3. и 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005- др.закон, 81/2005- испр.др.закона и 83/2005-испр.
др. закона), члана 4. став 2. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 16., став 1.
тачка 2. Закона о образовању одраслих („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/2013) и члана 19. став 1. тачка
8. Статута града Смедерева(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА РАДНИЧКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта –
Одлука o оснивању Радничког универзитета у Смедереву („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
10/1994 и 1/1995) којом је Раднички универзитет „Вељко
Влаховић“ у Смедереву организован и трансформисан у
Установу у области културе и образовања Раднички универзитет у Смедереву, ради усклађивања са одредбама Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009), Закона о образовању одраслих („Службени
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гласник Републике Србије“, број 55/2013) и Закона о класификацији делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009).
Члан 2.
Ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса
оснива се Установа у области културе и образовања Раднички универзитета у Смедереву.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним службама,
регулисана су права и обавезе Оснивача и Установе у обављању делатности, а нарочито:
- назив и седиште -Установе;
- пословно име и седиште Установе;
- делатност Установе;
- права, обавезе и одговорности Оснивача према Установи и Установе према Оснивачу.
Члан 3.
Оснивач Установе је град Смедерево (у даљем тексту:
Оснивач).
Члан 4.
Установа ће пословати под називом Раднички универзитет Смедерево у Смедереву, Улица Карађорђева број 4.
Члан 5.
На оснивање, организацију и рад Установе примењују
се прописи о јавним службама.
Члан 6.
Установа је правно лице и то својство стиче даном уписа у судски регистар.
У правном промету са трећим лицима Установа иступа
у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
За своје обавезе Установа одговара свим средствима којима располаже (потпуна одговорност).
Члан 8.
Делатност Установе је:
85.59- Остало образовање
85.32- Средње стручно образовање
85.52- Уметничко образовање
85.60- Помоћне образовне делатности
59.14- Делатност приказивања кинематографских дела
90.01- Извођачка делатност
90.02- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
90.03- Уметничко стваралаштво
90.04- Рад уметничких установа
93.29- Остале забавне и рекреативне делатности
94.11- Делатности пословних удружења и удружења послодаваца
59.13- Дистрибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела и телевизијског програма
18.13- Услуге припреме за штампу
58.14- Издавање часописа и периодичних издања
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58.19- Остала издавачка делатност
82.30- Организовање састанака и сајмова
73.11- Делатност рекламних агенција
70.21- Делатност комуникација и односа са јавношћу
72.20- Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
73.12- Медијско представљање
Члан 9.
За промену или допуну делатности из члана 8. ове
Одлуке потребна је сагласност Оснивача.
Члан 10.
Средства за обављање делатности Установе обезбеђују се:
- из буџета града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.
Члан 11.
Пословни простор и опрему за обављање делатности из
члана 8. ове Одлуке обезбеђује Оснивач.
Члан 12.
Пословни простор из претходног члана ове Одлуке не
може бити предмет отуђења или хипотеке, нити се може
издавати у закуп без сагласности Оснивача.
Члан 13.
Установа је дужна:
- да Оснивачу достави годишњи програм рада,
- да Оснивачу подноси годишњи извештај о раду и пословању, а по потреби и друге извештаје,
- да у остваривању делатности поступа по налозима
Оснивача.
Члан 14.
Органи Установе су: Управни одбор, Надзорни одбор
и директор.
Члан 15.
Управни одбор Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 9 чланова, и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
До именовања Управног одбора Установе, функцију
Управног одбора обављаће Управни одбор образован Решењем о именовању председника, заменика председника и
чланова Управног одбора Радничког универзитета у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012 и
11/2013).
Надлежност Управног одбора ближе се утврђује Статутом Установе.
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Члан 16.

Члан 21.

Надзорни одбор Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има 3 члана, и то 2 представника Оснивача и 1 представника запослених.
До именовања Надзорног одбора Установе, функцију
Надзорног одбора обављаће Управни одбор образован Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Радничког универзитета Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2012 и 11/2013).
Надлежност Надзорног одбора ближе се утврђује Статутом Установе.

Сагласност на одредбе Статута Установе, његове измене и допуне, даје Скупштина града.
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и структура запослених даје Градско веће.

Члан 17.
Директора Установе именује и разрешава Скупштина
града Смедерева.
Директор се именује на основу претходно спроведеног
јавног конкурса, на период од четири године и може бити
поново именован.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Установе.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60
дана пре истека мандата директора.
Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата
и предлог достави Оснивачу.
Оснивач именује директора Установе на основу предлога Управног одбора Установе.
Ако Оснивач није прихватио предлог Управног одбора
сматра се да јавни конкурс није успео.
Услови за избор кандидата за директора Установе утврђују се Статутом Установе.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне документације.
Права и дужности директора утврђују се Статутом
Установе.
Члан 18.
У случају када директору престане дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс није успео, Скупштина града Смедерева именоваће вршиоца дужности директора без конкурса. Вршилац дужности има сва права и дужности директора Установе.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже годину дана.
Члан 19.
До именовања директора функцију директора вршиће
вршилац дужности директора Радничког универзитета у
Смедереву, Снежана Петровић, дипломирани политиколог,
именованаРешењем о именовању вршиоца дужности директора Радничког универзитета у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013).
Члан 20.
Надзор над законитошћу рада Установе врши надлежно
одељење Градске управе.

Члан 22.
На све што овом Одлуком није регулисно, примењиваће се прописи који регулишу ову област.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука o оснивању Радничког универзитета у Смедереву („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
10/1994 и 1/1995).
Члан 24.
Установа је дужна да у року од 90 дана донесе Статут
и друга општа акта у складу са овом Одлуком и Законом.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-2/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

9.
На основу члана 13. став 4., члана 32. став 1. тачка 6., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“ У САРАДЊИ СА
ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 1.
Покреће се поступак за оснивање удружења „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе, у сарадњи са
другим локалним самоуправама у Републици Србији“.
Члан 2.
Удружење „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе“ оснива се ради унапређења локалне
омладинске политике и остваривања других заједничких
циљева у овој области.
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Члан 3.

Овлашћује се Марина Јанковић из Смедерева, ЈМБГ
2910982765068, запослена у Градској управи Смедерево
на пословима координације и праћења рада Канцеларије за
младе да представља са пуним правом гласа град Смедерево на оснивачкој скупштини удружења „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе“ и да након уписа
Удружења у Регистар удружења представља град Смедерево у Скупштини и другим органима Удружења.

паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-8/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 3.
1.
2.
3.
4.
5.

10.

6.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012 ), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, утврдила је

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице САРАОРЦИ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Сараорци ( у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година, почев од 01.03.2014. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
- Изградња инфраструктуре ( изградња улица, изградња
канализације, изградње водоводне мреже, реконструкција
НН- мреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,

31. јануар 2014. године

7.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
2%
На приход од пољопривреде и шумарства
10 %
На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом
5%
На приход остварен од ауторских права и
индустријске својине
2%
На приход остварен од имовине и имовинских
права на које се плаћа порез у складу са законом 2 %
На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде града
Смедерева
2%
На пензије остварене у земљи и иностранству
1%
Члан 4.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 8.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из ставова 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства, приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приход остварен од имовине и имовинских права
на које се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству, која не може бити
мања од троструке просечне месечне зараде града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
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Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.

Скупштина града Смедерева на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Члан 8.

ОД Л У КУ

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ САРАОРЦИ

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Сараорци.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Сараорци, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Сараорци.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 23. фебруара 2014. године, у
времену од 7 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачким местима за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Сараорци.
Број 014-6/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године

Члан 13.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-6/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

11.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
Републике Србије“, број 48/94 и 11/98), члана 32. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст), чланова
7. и 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),

12.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САРАОРЦИ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци,
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који ће се одржати 23. фебруара 2014. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:

лист града Смедерева“, број 7/2010, 2/2012 и 13/2012),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Школског одбора др Иван Стевановић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана
Школског одбора именује се Горан Алексовски, представник јединице локалне самоуправе.

1. Добрица Аксентијевић, за председника
Горан Митровић, за заменика председника
2. Живослав Младеновић, за члана
Горан Ракић, за заменика члана
3. Добрица Станојевић, за члана
Слободан Гилановић, за заменика члана

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-376/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
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14.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“‘.
Број 014-6/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
13.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „др Јован Цвијић“ у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010 и 9/2013), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Звонко Цвитан, представник јединице локалне самоуправе,
а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Зоран Ђурић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-448/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву („Службени

15.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
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32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Школског одбора Елена Савурдић, представник родитеља
ученика, а уместо ње се именује Петар Ранчић, представник родитеља ученика и Маријета Радишић и Првослав
Недељковић, представници јединице локалне самоуправе,
а уместо њих за нове чланове Школског одбора именују се
Катарина Нешић и Иван Цвејић, представници јединице
локалне самоуправе.
II

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-381/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010 и 10/2012), мења се у
тачки I тако што се разрешавају дужности чланови Школског одбора Јасмина Маринковић и Љиљана Маричић, представници родитеља ученика, а уместо њих за нове чланове
Школског одбора именују се Јелена Николић и Љубиша
Јовановић, представници родитеља ученика и Душан Савић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо
њега за новог члана Школског одбора именује се Снежана
Јокић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-355/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

17.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ
СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“ У САРАОРЦИМА
I

16.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010 и 13/2012), мења
се у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора Горан Мирковић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана Школског
одбора именује се Небојша Матић, представник јединице
локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-388/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010, 2/2012 и 1/2013), мења
се у тачки I тако што се разрешавају дужности чланови

18.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

ставник јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог
члана Школског одбора именује се Немања Миленковић,
представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-385/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛИПАМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Липама („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2010, 2/2011 и 1/2012), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Новица Стевановић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана Школског одбора
именује се Марко Илић, представник јединице локалне
самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-406/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

31. јануар 2014. године

20.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ЛУГАВЧИНИ
I

19.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Лугавчини („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010 и 7/2011), мења се у
тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора Софија Берић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора
именује се Дејан Глишић, представник јединице локалне
самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-422/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАНОВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010, 2/2011, 4/2011, 1/2013,
4/2013 и 8/2013), мења се у тачки I тако што се разрешава
дужности члан Школског одбора Вукица Милојевић, пред-

21.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

31. јануар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-379/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЂУРА ЈАКШИЋ“ У МАЛОЈ КРСНИ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2013), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности члан Школског одбора Новица Васић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо
њега за новог члана Школског одбора именује се Марија
Миленковић, представник јединице локалне самоуправе.
II

23.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-391/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

22.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВО АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2010, 7/2011, 13/2012, 15/2012 и 8/2013),
мења се у тачки I тако што се разрешавају дужности чланови Школског одбора Ненад Здравковић и Горан Милентијевић, представници јединице локалне самоуправе, а уместо
њих за нове чланове Школског одбора именују се Јован
Цветковић и Ана Марија Јовић, представници јединице
локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-413/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ У ВОДЊУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Водњу („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013 и 6/2013), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Зоран
Томић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се Саша
Милићевић, представник јединице локалне самоуправе.
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24.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),

Страна 18 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

31. јануар 2014. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-399/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010, 10/2012 и 6/2013),
мења се у тачки I тако што се за чланове Школског одбора
уместо Јоване Стојановић и Тамаре Јагодић, представника
запослених, именују Љиљана Маринковић и Владимир
Уратаревић, представници запослених, уместо Александра Китановића и Тање Маринковић Стојановић, представника родитеља ученика, именују Дејан Лазић и Бранко
Младеновић, представници родитеља ученика, а уместо
Јасмине Стојановић, Јагоша Голеа и Слађане Лазаревић,
представника јединице локалне самоуправе, именују Мира
Слатки, Николета Ристић и Васа Бојчић, представници
јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

26.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

Број 02-243/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
25.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
7/2010, 2/2011, 4/2011, 6/2013 и 8/2013), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Катица Томић, представник јединице локалне самоуправе,
а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се
Зоран Мишељић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-401/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013 и 6/2013), мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора Горан Живковић,
представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега
за новог члана Школског одбора именује се Зоран Тошић,
представник јединице локалне самоуправе.

27.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

31. јануар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
7/2010, 2/2011, 6/2011 и 15/2012), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Јасмина
Симић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Владан
Дачић, представник јединице локалне самоуправе.

29.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1.
тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У СМЕДЕРЕВУ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-415/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
28.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

I
У Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ у
Смедереву именују се за чланове:
1. Сања Ђорђевић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Милош Томовић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Дејан Митић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Зоран Миленковић, представник запослених
5. Тијана Павић, представник запослених
6. Оливера Тешановић, представник запослених
7. Саша Јеремић, представник родитеља ученика
8. Златко Рибаћ, представник родитеља ученика
9. Драган Ивановић, представник родитеља ученика.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Свети Сава“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2010 и 2/2012).
III

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-466/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2013), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности члан Школског одбора Тамара Јецић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо
ње за новог члана Школског одбора именује се Зоран Максимовић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-420/2013-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 19 – Број 1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
30.
На основу члана 126. став 1. тачка 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др.
закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.др.закона)
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је

Страна 20 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
I
МИОДРАГ НАДАШКИЋ, дипломирани економиста,
разрешава се дужности директора Центра за социјални рад
Смедерево, на лични захтев, са даном доношења овог Решења.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-16/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
31.
На основу члана 125. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон,
81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.др.закона) члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СМЕДЕРЕВО
I
МИЛОШ Р. ЂОРЂЕВИЋ дипломирани специјални
педагог, именује се за вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Смедерево, са наредним даном од дана
доношења овог Решења.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-17/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
32.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012 и 45/2013-др.закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној

31. јануар 2014. године

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
31. јануара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању председника и чланова Управног
одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013) мења се у тачки I
тако што се разрешава дужности председник Управног одбора др Ненад Ђорђевић, а уместо њега за новог председника Управног одбора именује се Слободанка Јовановић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-19/2014-07
У Смедереву, 31. јануара 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
33.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 114. седници одржаној 17. јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
I
Даје се сагласност на Правилник о условима и начину
коришћења средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја, број 2/2014 од 15. јануара 2014. године.
II
Решење објавити у “Службеном листу града Смедерева”.
Број 020-12/2014-07
У Смедереву, 17. јануара 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. јануар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
34.
На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-одлука УС), члана 43. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст) и тачке 6. Решења о отварању
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2010),
а по претходно прибављеној сагласности Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, број 40100-00037/2014-01 од 27. јануара 2014. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 28. јануара 2014.
године, донео је
П Р О Г РА М
O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013 и
7/2013), тачка 2. мења се и гласи:

Страна 21 – Број 1

„2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 92.772.548,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
- накнаде за загађивање животне средине
- пренета средства из 2012.
године по основу уговорених
обавеза
- остала пренета средства из
претходне године
- приход из текуће буџетске
резерве (одобрена додатна
средства за измиривање обавеза по рачунима ЈКП Чистоћа
Смедерево за превентивно
уклањање отпада с обзиром да
су средства опредељена Програмом утрошена

22.000.000,00 динара
6.000.000,00 динара
37.986.523,00 динара
21.786.025,00 динара

5.000.000,00 динара“

2. У тачки 3. Табела: Пројекат/план/програм/активност
мења се и гласи: „

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Израда пројектне документације у области заштите животне средине
План квалитета ваздуха
Израда пројекта озелењавања и реализација активности
Ревизија ЛЕАП-а

792.500,00
0,00
3.576.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке

220.800,00

Мониторинг земљишта

341.000,00

Мерења у ванредним ситуацијама приликом хемијског удеса

520.000,00

Мониторинг ваздуха

1.085.000,00

Мониторинг полена

0,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Санација грaдске депоније у Годоминском пољу

15.000.000,00

Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“

26.400.000,00

Трошкови за утрошену ел. енергију за рад аутоматских мерних станица

850.000,00

Суфинансирање пројекта уклањања сметлишта ‘’Дуго поље’’ у Радинцу

21.786.025,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине
- Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите животне средине Градске
управе Смедерево - Одсек за инспекцију заштите животне средине и Одсек за заштиту животне
средине (инспекцијски надзор и рад на терену)

0,00

Пренете обавезе из 2012. године
-Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица
-Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама

682.451,56
1.002.000,00
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-Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта
(услуга извршена у 2012. години на основу сагласности Министарства на Програм за 2012. годину али
није плаћена)
-мерење концентрације полена у ваздуху

96.600,00
700.000,00

-мониторинг ваздуха

1.140.000,00

-мониторинг буке

230.000,00

-мониторинг земљишта

341.600,00

-Израда Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом и израда Студије
оправданости

449.580,00

-Израда пројекта озелењавања и реализација активности (еко паркови)

1.294.221,64

-Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода
-Вршњачка едукација из области заштите животне средине

12.453.200,00
800.000,00

-Суфинансирање уклањања ‘’дивљих депонија’’
ЈКП „Паркинг“
ЈКП „Чистоћа“

1.490.000,00
1.521.570,00
92.772.548,00

УКУПНО
3. Програм о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за
2013. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Одредбом члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон и 72/2009-др. закон) прописано
је да сe средства буџетског фонда користе на основу утврђеног програма коришћења средстава Буџетског фонда,
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Одредбом члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон и 72/2009-др. закон)
прописано је да је надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан да прибави сагласност Министарства на
предлог измене и допуне програма коришћења средстава
буџетског фонда из става 1. овог члана.
Средства за реализацију Програма коришћења буџетског фонда обезбеђују се од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине која се наплаћује по Одлуци о
накнади за заштиту и унапређивање животне средине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010
и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити
животне средине.
Наведена средства чине приход буџетског фонда за заштиту животне средине, основаног Решењем о оснивању
буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени
лист града Смедерева“, број 5/2010).
Тачком 6. наведеног Решења прописано је да програм
коришћења средстава буџетског фонда доноси градоначелник града Смедерева, по претходно прибављеној сагласности Министарства надлежног за послове заштите животне
средине на предлог програма.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“, број 16/2012, 6/2013 и 10/2013)
опредељена средства за буџетски фонд за заштиту животне
средине су предвиђена у износу од 92.772.548,00 динара.

Предлогом Програма о изменама Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
града Смедерева предвиђен је наставак реализације програма и пројеката, ради решавања приоритетних проблема
заштите животне средине и стварање услова за решавање
других проблема у наредном периоду.
Предлог Програма о изменама Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
града Смедерева за 2013. годину обухвата :
- смањење планираних средстава за:
-Трошкове за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица са првобитно планираних средстава на 850.000,00 динара;
- План квалитета ваздуха
Поступак израде овог плана није покренут у 2013. години већ се планира за 2014. годину;
-Израда пројекта озелењавања и реализација активности и
-Набавка моторног возила за потребе запослених на
пословима заштите животне средине Градске управе Смедерево - Одсек за инспекцију заштите животне средине и
Одсек за заштиту животне средине (инспекцијски надзор
и рад на терену)
До реализације ових активности није дошло у 2013. години.
Имајући у виду напред наведено, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове Градске управе Смедерево предлаже
Градоначелнику града Смедерева да утврди Предлог и донесе Програм о изменама Програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013. годину у датом тексту.
Број 501-9/2013-07
У Смедереву, 28. јануара 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. јануар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

35.
На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-одлука УС), члана 43. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст) и тачке 6. Решења о отварању
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2010),
а по претходно прибављеној сагласности Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, број 40100-92/2013-01 од 27.01.2014. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 28. јануара 2014.
године, донео је
П Р О Г РА М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева (у даљем текту: Фонд) за 2014. годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката
и других активности у области заштите и унапређивања
животне средине на територији града Смедерева у периоду
јануар-децембар 2014. године.
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2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном
износу од 67.786.025,00 динара, оствариће се од накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине која се наплаћује
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по
Закону о заштити животне средине, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
32.000.000,00 динара
- накнаде за загађивање животне
средине
11.000.000,00 динара
- процењена пренета неутрошена средства по основу прихода од
накнада остварених у 2013. години
3.000.000,00 динара
- наменска средства од Републике
за пројекат уклањања дивљих депонија - Дуго поље у Радинцу
21.786.025,00 динара
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине;
програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја заштићених природних добара; подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката; едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине, као и других активности од значаја за заштиту животне средине у граду Смедереву, и то:

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке

400.000,00

Мониторинг земљишта

500.000,00

Повремене циљане контроле загађења животне средине
Мониторинг ваздуха

200.000,00
1.200.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

13.000.000,00

Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“ (превентивно уклањање и депоновање отпада и
послови по налогу инспекције)

12.114.800,00

Трошкови за утрошену ел. енергију за рад аутоматских мерних станица

100.000,00

Израда плана побољшања квалитета ваздуха

3.000.000,00

Суфинансирање Пројекта уградње соларних панела за Спортски центар

1.400.000,00

Суфинансирање пројекта уклањања сметлишта „Дуго поље“ у Радинцу

21.786.025,00

Израда пројекта енергетске ефикасности и подстицање коришћења обновљивих извора енергије

1.100.000,00

Израда студије изводљивости за изградњу постројења за компостирање биоразградивог отпада

1.500.000,00

Чишћење корита Марине

3.600.000,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Споменик природе „Шалиначки луг“ и заштићена појединачна стабла

1.000.000,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине (управљање отпадом)

2.000.000,00

Пренете обавезе из 2013. године
-мониторинг буке

110.400,00
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-мониторинг земљишта

341.000,00

-мониторинг ваздуха

1.085.000,00

Суфинансирање уклањања ‘’дивљих депонија’’

806.775,00

Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

985.224,00

Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода

1.556.700,00
67.786.025,00

УКУПНО
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће се
остваривати по приоритетима које утврди Градоначелник
града Смедерева и то најпре обавезе утврђене законом и
раније преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из
претходне године и за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим програмом.
6. Овај програм објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Одредбом члана 100. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и
43/2011-одлука УС) прописано је да сe средства буџетског
фонда користе на основу утврђеног програма коришћења
средстава буџетског фонда, који доноси надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Одредбом члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закони
43/2011-одлука УС) прописано је да је надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан да прибави сагласност
Министарства на предлог програма коришћења средстава
буџетског фонда из става 1. овог члана. Надлежно одељење
се обратило Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине и од истог исходовало сагласност број
401-00-92/2013-01 од 27.01.2014. године.
Одредбом члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст)
утврђене су надлежности градоначелника града Смедерева.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2014. годину
обухвата израду стратешких докумената у области заштите
животне средине; подстицајне, превентивне и санационе
програме; програме за праћење стања животне срединe;
образовне активности и јачање свести о заштити животне
средине и трошкове реализације програма.
Наведени програми и активности биће реализовани у
сарадњи са другим субјектима система заштите животне
средине, предузећима основаним за обављање делатности
којима се обезбеђује функционисање заштите и унапређивање животне средине, овлашћеним научним и стручним
организацијама и установама са којима ће се закључити
уговори у складу са законом.
Имајући у виду напред наведено, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове Градске управе Смедерево предлаже

градоначелнику града Смедерева да донесе Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2014. годину у датом тексту.
Број 501-15/2014-07
У Смедереву, 28. јануара 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

36.
На основу чл. 69. став 4. Закона о буџетском сиетему
(«Службени гласник Републике Србије», број 54/2009,
73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/20
13-исправка и 108/2013), 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
11/2013 - пречшћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. јануара 2014.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева”,
број 1 1/2013), раздео 2-Градоначелник, 160-Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, позиција
50, економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 1.160.000,00 динара
Центру за културу Смедерево на име учешћа Смедерева у
финансирању хонорара извођача Царског руског балета,
који ће 01.02.2014. године у Центру за културу Смедерево
извести балетску представу „Лабудово језеро”, по захтеву
Центра за културу Смедерево број 400-365/2014-04 од 23.
јануара 2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - функција 111 - Изврпши и законодавни
органи, позиција 37 - Специјализоване услуге, економска
класификација 424, у укупном износу од 1.160.000,00 и укупан план средстава ове апропријације износи 21.160.000,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну администрацију.
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4. Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева".
Број: 400-365/2014-08
У Смедереву, 29. јануара 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДСКА УПРАВА

37.
На основу члана 36. став 1. Одлуке о организацији
Градске управе града Смедерева (‘’Службени лист града Смедерева’’, број 2/2013 - пречишћен текст), начелник
Градске управе града Смедерева, дана 27. јануара 2014. године, донео је
КОД Е КС
ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
1. Овај Кодекс се односи на све запослене у Градској
управи града Смедерева (у даљем тексту: Градска управа),
који су дужни да у свом понашању примењују стандарде
прописане Кодексом, с обзиром на то да понашање запосленог у Градској управи ни у ком случају није његова
приватна ствар, него представља општеприхваћену личну и професионалну обавезу свих запослених у Градској
управи.
2. Овим Кодексом се уређују правила понашања и пословне етике запослених у Градској управи и то од доласка
на рад, за време рада, до одласка са рада, а у складу са моралним и професионалним нормама и општеприхваћеним
вредностима.
3. Изрази који се у овом Кодексу односе на запослене
- физичка лица родно су неутрални (подједнако се односе
на лица оба пола).
Члан 2.
Сврха Кодекса је:
- да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и правила понашања запослених у Градској управи;
- да подржи запослене у поштовању ових стандарда;
- да обавести јавност о понашању које има право да захтева и очекује од запослених;
- да допринесе изградњи поверења грађана у локалну
власт;
- да допринесе успостављању ефикасније и одговорније Градске управе.
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1. ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПОСЛУ И
ПРЕМА САРАДНИЦИМА
Свакодневно понашање
Члан 3.
У свакодневном понашању на радном месту запослени
у Градској управи дужни су да се понашају у складу са општеприхваћеним правилима пристојног опхођења:
- тачност доласка на посао и на састанке, као и поштовање договорених и законом прописаних рокова
- коришћење прописаног времена за паузу у току рада
- ненапуштање радног места без потребе и без најаве
- ненапуштање радног места пре истека прописаног
радног времена
- током радног времена не обављају се приватни разговори и послови
- коришћење љубазног стила комуникације
- прикладно пословно одевање, високи стандарди личне хигијене и уредности
- чистоћа и уредност радне околине
- избегавање и активно спречавање сукоба
- дискреција: избегавање учествовање у гласинама,
оговарању и другим врстама негативне комуникације и
слично.
Сваки запослени у Градској управи дужан је да за време
радног времена носи идентификациону картицу, којом евидентира своје присуство и одсуство са рада, али се истом и
легитимише у односу на странке.
Запосленом у Градској управи, без претходне најаве и
без одобрења претпостављеног, није допуштен улаз у радне
просторије Градке управе ван радног времена.
Одговорност, овлашћења, хијерархија
Члан 4.
Сваки запослени у Градској управи дужан је да у обављању послова поступа професионално, одговорно, марљиво и истрајно, настојећи да све тешкоће на које може да
наиђе у раду решава на одговарајући начин, који је у складу
са поступцима планираним за ту врсту посла.
Запослени у Градској управи дужан је да се увек понаша на начин којим се чува и унапређује поверење грађана у
локалну самоуправу.
Запослени у односима са претпостављеним, подређеним и другим запосленим поступа с дужном пажњом и поштовањем.
Запослени је дужан да у односу са претпостављеним,
подређеним и другим запосленим обезбеди потребну сарадњу, не омета процес рада, унапређује професионалне
односе и радну атмосферу и да избегава радње које би имале штетне последице по углед органа.
Законитост и непристрасност у раду
Члан 5.
Запослени обавља своју дужност у оквиру датог овлашћења у складу са законом и другим прописом и поступа
по правилима струке и одредби овог Кодекса.
Запослени не сме да се у приватном животу понаша на
начин који га чини подложним утицају других лица, а што
се може одразити на законито и непристрасно вршење послова и радних задатака.
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Пријављивање злоупотребе и корупције

Члан 6.

Члан 11.

Запослени је дужан да се понаша на начин који доприноси очувању и подстицању поверења јавности у интегритет, непристрасност и ефикасност органа.

Запослени у Градској управи који оправдано верује да
је настала или да ће настати повреда закона или овог Кодекса, пријавиће ту чињеницу свом надређеном и ако је то
потребно, другом органу за испитивање таквих чињеница.
На исти начин, поступиће и запослени који сматра да се
на њега врши притисак од било кога да у обављању послова
поступи супротно закону.
Запослени у Градској управи који у основаном уверењу
пријави наведени случај, не сме због тога трпети било какве штетне последице.

Заштита јавног интереса
Члан 7.
При доношењу одлука и вршењу дискреционих овлашћења запослени је дужан да води рачуна о јавном интересу и релевантним чињеницама и не сме да делује на начин
који га доводи у положај обавезе враћања услуге неком физичком или правном лицу.
Политичка неутралност
Члан 8.
Запослени се, у вршењу своје дужности, придржава начела политичке неутралности.
У обављању својих послова, запослени у Градској управи не сме да се руководи својим политичким уверењима,
нити да следи инструкције политичке природе.
У службеним просторијама органа запослени не сме да
носи и истиче обележја политичких странака, нити њихов
пропагандни материјал.
Запослени не сме да утиче на политичко опредељење
других запослених.
Спречавање сукоба интереса
Члан 9.
Запослени у Градској управи, у вршењу својих послова,
не сме дозволити да његов приватни интерес дође на било
који начин у сукоб са послом који обавља.
Запослени је дужан да води рачуна о стварном или могућем сукобу интереса и предузме мере предвиђене законом ради избегавања сукоба интереса.
Запослени у Градској управи ни у ком случају свој положај не сме да користи за оставривање приватних интереса.
Начелник Граске управе, односно лице које он овласти,
дужан је да лице које се прима у радни однос у својству
запосленог пре ступања на рад упозна са законом предвиђеним ограничењима и забранама које имају за циљ спречавање сукоба интереса.
Поступање са поклоном
Члан 10.
Запослени у Градској управи не сме да тражи нити да
прима новац, поклоне, услуге, гостопримство или било какву другу услугу или другу врсту користи за себе или друго
лице у обављању поверених послова и вршењу своје дужности, осим протоколарног или пригодног поклона мање
вредности сагласно прописима којима се уређује спречавање сукоба интереса.

Стандарди одевања на раду
Члан 12.
Запослени је дужан да води рачуна о личној хигијени
и спољном изгледу. Запослени треба да буде прикладно и
уредно одевен, примерено пословима које обавља и да својим начином одевања на радном месту не нарушава углед
органа.
Неприкладном обућом и одећом сматрају се нарочито: папуче, непримерено кратке сукње и хаљине (краће од
горње ивице колена), преуске фармерице, блузе са великим
деколтеом и дубоким изрезима позади, блузе са танким
бретелама, изразито кратке или провидне блузе, одећа од
материјала који су провидни и неукусно припијени уз тело,
кратке панталоне, хеланке, тренерке, атлет мајице и наочаре за сунце.
Мушкарци треба да имају уредно подшишану косу, избријано лице, односно неговане бркове и/или браду.
Запосленог који је неприкладно одевен непосредни руководилац упозориће на обавезу поштовања овог Кодекса у
погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде
Кодекса.
Пушење, алкохол, дрога и оружје
Члан 13.
У згради Градске управе законом је забрањено пушење.
Запослени пушачи су обавезни да се строго придржавају
забране пушења.
У радним просторијама није дозвољено уношење и
употреба алкохолних пића, као и конзумирање алкохола и
опијање на радном месту, као и долазак на рад у припитом
или пијаном стању.
Законом је забрањено уношење, ширење и коришћење
свих врста дроге и опојних средстава на радном месту.
Законом је забрањено уношење, држање и употреба
свих врста оружја у радним просторијама Градске управе.
Забрана сексуалног узнемиравања, забрана мобинга и
заштита стандарда понашања
Члан 14.
Забрањени су сви облици физичког и емоционалног
злостављања који угрожавају сигурност, интегритет и достојанство особе, а који за последицу имају трајни негативни учинак на појединца и његову породицу, као и непосредну радну средину. Забрањене су претње, вулгарно изража-
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вање, испади беса, вређање и омаловажавање, вербални и
физички напади, сексуално злостављање, као и друга насилничка понашања која чине радну средину неодговарајућом за квалитетан рад.
Забрањено је сексуално узнемиравање, вербално или
невербално нежељено понашање из сфере полног живота
којим се вређа лични интегритет запосленог.
Пријаве за сексуално узнемиравање подносе се лицу
које је непосредно претпостављено ономе од кога потиче
узнемиравање.
Свако насилно понашање запослених у Градској управи
сматра се тежом повредом радне обавезе.
Запослени који сматра да се од њега или другог запосленог тражи да поступи на начин који није у складу са
овим Kодексом о томе писмено обавештава начелника
Градске управе.
Запослени због тога не сме бити стављен у неповољнији положај у односу на друге запослене, нити изложен узнемиравању (мобингу) приликом обављања својих дужности
и остваривања права у Градској управи.
Поступање са информацијама
Члан 15.
У вршењу својих послова запослени је дужан да на прописан начин користи информације које су му доступне и
не сме неовлашћено да саопштава информације до којих је
дошао у обављању својих послова. Запослени је дужан да
уколико добије захтев за слободан приступ информацијама
од јавног значаја, исти одмах проследи овлашћеном лицу.
У обављању приватних послова запослени не сме да
користи информације које су му службено доступне ради
стицања погодности за себе или за друго лице.
Заштита података и приватности
Члан 16.
У циљу заштите података и приватности, запослени је
дужан да се понаша у складу са одредбама Закона о заштити података о личности. Запослени не сме да износи личне
податке из евиденција које се воде у Градској управи, осим
у законом предвиђеним случајевима.
2. ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА СТРАНКАМА
Опхођење са странкама
Члан 17.
У опхођењу са странкама запослени је дужан да:
- поступа професионално, љубазно и пристојно;
- покаже заинтересованост и стрпљење, посебно са неуком странком;
- благовремено и тачно даје податке и информације, у
складу са законом и другим прописом;
- пружа помоћ и даје информације за поступање по захтевима, као и о правним средствима за заштиту права и
интереса;
- руководи се начелом једнакости и не даје привилегије зависно од било каквих својстава и личних особина
странке;
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- с посебном пажњом поступа према особама с инвалидитетом и другим особама с посебним потребама;
- поштује личност и достојанство странке.
Телефонски разговори, пословна писма и састанци
Члан 18.
Запослени је дужан да у телефонском разговору увек
буде професионалан, учтив и кратак. Телефонски разговор
започиње представљањем. На пословну поруку одговара се
одмах или у најкраћем могућем року.
Избегавају се приватни разговори телефоном, посебно
у присуству странке.
Сваки службени разговор треба да се заврши у пријатељском и позитивном тону.
Члан 19.
На пословним писмима увек откуцати штамбиљ Градске управе. Писмо или електронска пошта се потписују пуним именом и презименом, функцијом у Градској управи,
као и свим неопходним контакт подацима.
На писма и електронску пошту одговара се одмах или у
најкраћем могућем року.
Честитке, изразе саучешћа или захвалности увек треба
упућивати у писаној форми, а не телефоном.
Сва комуникација електронском поштом може се у име
и за рачун Градске управе вршити искључиво и једино са
електронских пословних адреса.
Члан 20.
При заказивању састанка јасно се дефинише циљ и
одређују лица која се позивају.
Одлуку о томе ко присуствује састанку доноси организатор, а по потреби и начелник Градске управе.
На пословним састанцима никада се не говори о пословима у којима присутни нису компетентни и који не
спадају у опис радног места. У пословни састанак увек се
укључује најкомпетентнија особа (или више особа) из појединих области, према нивоу знања која су за тај састанак
потребна.
На састанцима се увек треба држати теме састанка и не
правити дигресија, односно не причати о темама које немају директне везе са послом који се обавља. Странке за које
се процени да само троше време, на културан, али јасан начин спречити у томе.
3. ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ИМОВИНИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Поступање са повереним средствима
Члан 21.
Сваки запослени мора да се односи према имовини
Градске управе пажљиво и одговорно, а поверене послове
да обавља у складу са принципима ефикасности, економичности, ефективности и рационализацији.
Запослени је дужан да материјална и финансијска средства која су му поверена у вршењу послова користи наменски, у име и за рачун Градске управе и искључиво за обављање послова и да их не користи за приватне сврхе.
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У имовину Градске управе улазе:
- службена возила,
- рачунарска опрема и делови,
- фото опрема,
- системи веза и телекомуникациона опрема,
- алати, прибор и друга опрема,
- софтвер и други електронски производи,
- информације и документација,
- стручна литература.
Наведену имовину у целини, а ни у деловима, није дозвољено износити из пословних просторија Градске управе
или из електронских складишта (сервера, база, цд-а,...), без
изричитог одобрења начелника Градске управе.
Изношење имовине Градске управе, као и њено коришћење у друге сврхе без изричитог одобрења начелника
Градске управе, сматраће се за поступак који има за циљ
отуђење (крађу) или стицање личних користи, а резултираће најстрожијим дисциплинским мерама. На исти начин
третираће се и свако намерно уништавање, оштећење, злоупотреба или скидање инсталираних уређаја која је имовина Градске управе.
Оштећење, губитак, несавесно понашање или било који
други поступак запосленог у Градској управи који има као
последицу смањење вредности или уништавање имовине
од запосленог ће се надокнадити у пуном износу.
Изглед и коришћење радних просторија
Члан 22.
Радне просторије, односно канцеларије запослених и
остале просторије морају бити чисте и уредне о чему треба
водити рачуна све време у току трајања радног времена, као
и приликом напуштања истих.
Забрањено је запосленим лицима да омогућавају дуже
задржавање приватних посетилаца у радним просторијама.
Забрањено је у радне просторије уносити робу ради
продаје или омогућавати другом да то чини.
Приликом напуштања радне просторије запослени је
дужан да у истој искључи светло, клима уређај и да затвори
прозоре.
4. ДОНОШЕЊЕ И ПРИМЕНА КОДЕКСА
Придржавање одредаба Кодекса
Члан 23.
Запослени је дужан да се придржава одредаба овог Кодекса.
Понашање запосленог супротно одредбама овог Кодекса представља лакшу повреду радне дужности, осим ако је
законом одређено као тежа повреда радне дужности.
Сви запослени у Градској управи и лица која први пут
заснивају радни однос у Градској управи потврдиће давањем писане изјаве да су упознати са правилима понашања
из овог Кодекса.
Изјава из става 3. овог члана чини саставни део персоналног досијеа запосленог.
За спровођење овог Кодекса одговорни су непосредни
руководиоци организационих јединица у Градској управи.
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Јавност Кодекса
Члан 24.

Кодекс се истиче на огласној табли у Градској управи.
Кодекс се објављује на интернет страници града Смедерева.
Ступање на снагу
Члан 25.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Градске управе и на званичној
интернет адреси града Смедерева, а објавиће се и у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Градска управа града Смедерева
Број: 020-20/2014-07
Датум: 27. јануар 2014. године
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милијана Новаковић, с. р.
ОБЈАВЉЕНО НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ДАНА 27.1.2014. ГОДИНЕ
КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ
ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
СТУПИО НА СНАГУ
ДАНА 5.2.2014. ГОДИНЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

38.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Добри До изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До одржан
је 26. 01. 2014. године у времену од 700 до 2000 часова.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Добри
До уписано је укупно 803 грађана.
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3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Добри До, на референдуму је
гласало 202 грађана.
4. „Против” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Добри До, на референдуму је
гласало 12 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
на референдуму није донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу
града Смедерева”.
Број: 8/2014.
У Добром Долу, 27. 01. 2014. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Дејан Мратинковић, с. р., председник
2. Здравко Миленковић, с. р., члан
3. Љубинка Живић, с. р., члана
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који расписује Комисија за доделу средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја (у даљем тексту:
Комисија), која се образује Решењем градоначелника града
Смедерева.
Члан 4.
За сваку наредну буџетску годину градоначелник града Смедерева именује и образује Комисију из члана 3. овог
Правилника, која спроводи јавни конкурс.
Комисију чини председник Комисије и чланови који се
именују из реда лица која су својом професионалном делатношћу дала значајан допринос, као и представници локалне самоуправе.
Комисија има задатак и да сачини Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање
грађана од локалног значаја.
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу имају штампани и електронски медији са територије града Смедерева.
Члан 6.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

39.
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуга из областијавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева за 2014. годину и
именовању председника и чланова комисије, на основу Закључка Градског већа града Смедерева, број 02-207-1/201307 од 1. новембра 2013. године, на седници одржаној 15.
јануара 2014. године, донела је
П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОД
ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја који се финансирају из буџета града Смедерева
(у даљем тексту: буџет Града).
Члан 2.
Средства из буџета Града из члана 1. овог Правилника
обезбеђују се за праћење рада органа локалне самоуправе и
Градске управе града Смедерева.
Члан 3.
Средства за јавно информисање грађана од локалног
значаја додељују се на основу спроведеног јавног конкурса

Јавни конкурс из члана 3. овог Правилника, објављује
се званичној интернет страни града Смедерева и у неком од
јавних гласила са територије града Смедерева.
Јавни конкурс садржи:
- рок за подношење пријаве на конкурс,
- начин пријављивања и подношење документације на
конкурс,
- образац пријаве на конкурс,
- критеријуме за доделу средстава и
- документацију коју је потребно приложити уз образац
пријаве на конкурс.
Члан 7.
Уз пријаву по јавном конкурсу из члана 6. овог Правилника, подноси се следећа документација:
- доказ о регистрацији - фотокопију извода из Агенције
за привредне регистре;
- решење о пореском идентификационом броју – фотокопију ПИБ-а;
- ценовник услуга;
- доказ о поседовању фреквенције за електронске медије;
- преглед појединачних програмских активности, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и по изворима (буџет Града и сопствени приходи);
- податке у погледу просторне и техничке опремљености;
- кратак опис досадашње сарадње са градом Смедеревом, као и извештај о утрошеним финансијским средствима добијеним од буџета Града, по претходно спроведеном
јавном конкурсу;
- финансијски износ понуде за: 12 страна у штампаним
медијима на месечном нивоу (вести, извештаји, интревјуи),
односно 5 сати недељно у електронским медијима (вести,
извешетаји, интревјуи), за праћења области из члана 2. овог
Правилника.
За електронске медије доставити још :
- доказ о гледаности телевизијског програма -слушаности радијског програма;
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- доказ о територијалној покривености емитовања;
- програмску шему.
За штампане медије доставити доказ о дистрибуираном
тиражу.
Члан 8.
Критеријуми за доделу средстава су:
1. гледаност телевизијског програма и слушаност радијског програма;
2. покривеност подручја емитовања;
3. тираж код штампаних медија;
4. понуђена цена по минути емитовања телевизијског
или радијског програма односно по објављеној страни;
5. традиција у пословању;
6. досадашња сарадња са локалном самоуправом, као
и испуњавање уговорених обавеза по претходно спроведеним јавним конкурсима за информисање;
7. учешће финансијских средстава из буџета града Смедерева у планираном укупном буџету учесника конкурса у
текућој години.
Члан 9.
Пријаву на јавни конкурс подноси одговорно лицештампаног или електронског медијана посебном обрасцу
пријаве који је саставни део конкурса, са документацијом
из члана 7. овог Правилника и предаје на писарници Градске управе града Смедерева.
Пријаве се подносе у року од15дана од дана објављивања јавног конкурса.
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по
потреби, затражи додатну документацију и информације,
односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних
услова, као и да по потреби обиђе радне просторије медија
и изврши увид у техничку опремљеност истих.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години
остварили право на средства из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији Уговором преузетих обавеза,
Комисија неће разматрати.
Члан 10.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс, достави Градском
већу Предлог Одлуке о додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја, ради доношења Одлуке о
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додели средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја.
Након сагласности Градског већа на Одлуку о додели
средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја, резултати конкурса, биће објављени на званичној интернет страни града Смедерева.
Приговори на резултате Конкурса се изјављују Градском већу града Смедерева преко Комисије у року од 5 (пет)
дана од данаобјављивања резултата на званичној интернет
страни града Смедерева.
О приговорима на резултате Конкурса одлучује Градско
веће града Смедерева, а након разматрања предлога Комисије.
Након одлучивања о приговорима Градско веће доноси
коначну Одлуку о додели средстава за јавно информисање
грађана од локалног значаја која ће бити објављена на званичној интернет страни града Смедерева, достављена изабраним штампаним и електронским медијима и Одељењу
за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.
Члан 11.
Односи између изабраних штампаних и електронских
медија и града Смедерева у погледу међусобних права и
обавеза регулисаће се посебним Уговором, по добијеном
мишљењу Градског јавног правобранилаштва, на текст
Уговора.
По добијању мишљења Градског јавног правобранилаштва на текст Уговора, Уговор закључују градоначелник
града Смедерева и овлашћено лице штампаног или електронског медија.
Члан 12.
За праћење реализације уговорених услуга, односно
наручених и извршених услуга и фактура за извршене
услуге из члана 2. овог Правилника задужује се шеф Кабинета градоначелника града Смедерева, односно лице у
Кабинету градоначелника града Смедерева.
Члан 13.
ОвајПравилник ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа града Смедерева и биће објављен у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 2/2014
У Смедереву15. јануара 2014. године
Сања Накић, с. р. председник Комисије

31. јануар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 – Број 1

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

Рег. бр.

Страна

14. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „др Јован Цвијић“ у Смедереву

14

15. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Смедереву

14

16. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву

15

17. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој
Света Младеновић“ у Сараорцима

15

18. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“ у Липама

15

19. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову

16

16

1.

Решење о престанку мандата одборника

1

2.

Решење о потврђивању мандата одборнику
изабраном на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 06. и 13.
маја 2012. године

1

Одлукa о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације објеката на територији
града Смедерева

2

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама града Смедерева

7

Одлукa о стављању ван снаге Одлуке о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из
надлежности града Смедерева

8

Одлукa о измени Одлуке о оснивању Фонда за
развој пољопривреде града Смедерева

9

Решење о престанку дужности директора
Фонда за развој пољопривреде града Смедерева

9

20. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Лугавчини

26

8.

Одлукa о промени оснивачког акта Радничког
универзитета у Смедереву

9

21. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура
Јакшић“ у Малој Крсни

9.

Одлукa о покретању поступка за оснивање
удружења „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе“ у сарадњи са другим локалним самоуправама у Републици
Србији

11

22. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд
Карађорђе“ у Водњу

17

17

10. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Сараорци

12

23. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво
Андрић“ у Радинцу

17

11. Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци

13

24. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста
Манојловић“ у Смедереву

18

12. Одлукa о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Сараорци и именовању чланова Комисије

13

25. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву
26. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву

18

13. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву

14

27. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке
и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у
Смедереву

18

3.

4.
5.

6.
7.

Страна 32 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.

Страна

31. јануар 2014. године

Рег. бр.

Страна

28. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске
школе у Смедереву

19

35. Програм o коришћењу средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине града
Смедерева за 2014. годину

23

29. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Смедереву

19

36. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

24

30. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Смедерево

19

31. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Смедерево

20

32. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву

20

25

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
28

20
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
34. Програм o изменама Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013. годину

37. Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Градској управи града Смедерева

38. Резултати референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До

ГРАДСКО ВЕЋЕ
33. Решење о давању сагласности на Правилник
о условима и начину коришћења средстава за
јавно информисање грађана од локалног значаја

ГРАДСКА УПРАВА

21

39. Правилник о условима и начину коришћења
средстава за јавно информисање грађана од
локалног значаја

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 4621-907 и 4621-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 60 примерака
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