ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VI БРОЈ 10

СМЕДЕРЕВО, 12. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
283.
На основу чланa 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 1., а у вези са чланом
108. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 18. седници одржаној
12. децембра 2013. године, донела је

10) доноси одлуку о преносу јавне својине града Смедерева, на другог носиоца права јавне својине (са накнадом
или без накнаде), укључујући и размену;
11) доноси одлуку о давању непокретности у јавној својини града Смедерева на коришћење, као и одлуке о одузимању и престанку коришћења;“.
Досадашња тачка 8) постаје тачка 12).
Члан 6.
У члану 56. ставу 1. речи „од којих један може имати
посебна овлашћења“, бришу се.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Статуту града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) у члану 10. став 3., брише се.
Члан 2.

Члан 7.
У члану 64. став 5., брише се.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 011-5/2013-07
У Смедереву, 12. децембра 2013. године

У члану 14. став 1. тачка 25. мења се и гласи:
„25) прибавља, располаже и управља стварима у јавној
својини Града и стара се о њеном очувању и увећању;“.
Члан 3.
У члану 19. став 1. после тачке 20) додају се нове тачке
21) и 22), које гласе:
„21) доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о прибављању непокретности у
јавну својину града Смедерева, односно о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева;
22) доноси одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима које су у јавној својини града Смедерева;“.
Досадашња тачка 21) постаје тачка 23).
Члан 4.
У члану 44. ставу 1. број „11“ замењује се бројем „9“.
Члан 5.
У члану 45. после тачке 7) додају се нове тачке 8), 9),
10) и 11), које гласе:
„8) доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о давању у закуп непокретности
у јавној својини града Смедерева;
9) доноси одлуку о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, за упис права
својине у јавну евиденцију о непокретностима и правима
на њима;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
284.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка), члана 32. став 1.
тачка 2., 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 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 18. седници одржаној
12. децембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2013. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 16/2012 и 6/2013)
члан 1. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци
буџета града Смедерева за 2013. годину утврђују се у износу од 3.920.000.000 динара.“.

Страна 2 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
,,Приходи и примања буџета града Смедерева за 2013. годину утврђују се у укупном износу од 3.920.000.000 динара.“.

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 3.
"Члан 3. мења се и гласи:"
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2013. годину, примања по основу продаје нефинансијске имовине,
примања од задуживања и продаје финансијске имовине,
издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и
са рачуном финансирања утврђени су у следећим износима
и то:"

Страна 3 – Број 10

Страна 4 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
"Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима, и то:

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
"Члан 5. мења се и гласи:
""Средства буџета у износу од 3.920.000.000 динара и средства из сопствених прихода индиректних корисника буџета
распоређују се по корисницима и наменама, и то:"

Страна 5 – Број 10

Страна 6 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 10

Страна 8 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 – Број 10

Страна 10 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 10

Страна 12 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 10

Страна 14 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 10

Страна 16 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 10

Страна 18 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева
класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у
текућој и наредне две буџетске године према економској
класификацији буџетских корисника планирају се у
следећим износима:

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 – Број 10

Страна 20 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 7.
После члана 12а. додаје се нови члан који гласи:
Члан 12б.

Страна 21 – Број 10

Смедерева (у даљем тексту: саветник пацијената), у складу
са потребама пацијената и капацитетима здравствене службе на територији града Смедерева (у даљем тексту: град),
а све у сврху заштите права пацијената.
Члан 2.

„Средства у укупном износу од 38.059.398 динара наменски су опредељена и то:
-средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 19.508.907 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, главе 4.23 – Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште и то: функције
620 – Развој заједнице, економске класификације 541, позиције 293 – Грађевинско земљиште у износу од 14.600.000
динара и у оквиру функције 451 – Друмски саобраћај, економске класификације 511, позиције 278 – Изградња зграда
и објеката у износу од 4.908.907 динара;
-средства самодоприноса остварена по истеку одлука у
сеоским месним заједницама у износу од 1.896.188 динара,
наменска средства самодоприноса из прихода од пољопривреде и шумарства у износу од 310.554 динара, наменска
средства самодоприноса из прихода лица која се баве самосталном делатношћу у износу од 16.343.749 динара, што
укупно износи 18.550.491 динара планирана су у оквиру
раздела 4 - Градска управа, главе 4.3 – Сеоске месне заједнице, функције 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економске класификације 511,
позиције 141 – Зграде и грађевински објекти.“.

Саветник пацијената има службену легитимацију, којом
се идентификује приликом доласка у здравствену установу,
приватну праксу и друго правно лице које обавља одређене
послове из здравствене делатности.
Изглед обрасца и садржина службене легитимације је
прописана од стране министра надлежног за послове здравља, Правилником о обрасцу и садржини службене легитимације саветника за заштиту права пацијената („Службени
гласник Републике Србије“ број 71/2013).

Члан 8.

Члан 5.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Здравствена установа, приватна пракса и правна лица
која обављају одређене послове из здравствене делатности,
дужна су, да на видном месту истакну име и презиме, радно
време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих
права.

Број 400-9800/2013-07
У Смедереву, 12. децембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

285.
На основу чланова 38., 39., 40. и 41. Закона о правима
пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број
45/2013), 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 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 18. седници одржаној
12. децембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организовање и услови рада
саветника за заштиту права пацијената на територији града

Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.
Члан 3.
Послове саветника пацијената обавља дипломирани
правник са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, са најмање 3 (три) године радног искуства у струци и познавањем прописа из области здравља.
Члан 4.

Члан 6.
Пацијент, односно његов законски заступник, може
поднети приговор саветнику пацијената, писмено или
усмено на записник.
По приговору, саветник пацијената поступа одмах, а
најкасније у року од 5 (пет) радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности и чињенице у
вези са наводима изнетим у приговору.
Члан 7.
У циљу ефикасног рада саветника пацијената, здравствена установа, приватна пракса и правна лица, дужни су
да саветнику пацијената, у присуству здравственог радника, омогуће увид у медицинску документацију пацијента,
која је у вези са наводима изнетим у приговору.
Здравствена установа, приватна пракса и правна лица,
обавезни су, да на захтев саветника пацијената, у поступку
по приговору и без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет)
радних дана, доставе саветнику пацијената све тражене информације, податке и мишљења.
Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саветник пацијената сачињава извештај, који одмах
а најкасније у року од 3 (три) радна дана, доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе јединице и
директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.

Страна 22 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2013. године
Члан 12.

Директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан је да у року од 5 (пет) радних дана
од дана добијања извештаја саветника пацијената, достави
саветнику пацијената обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са приговором.

Надзор над радом саветника пацијената спроводи Савет за здравље, као и министарство надлежно за послове
здравља.

Члан 8.

Члан 13.

Подносилац приговора, који је незадовољан извештајем саветника пацијената, може се, у складу са законом,
обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9776/2013-07
У Смедереву, 12. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Члан 9.
Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима директору здравствене установе, ради
његовог информисања и предузимања одређених мера у
оквиру његове надлежности.
Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље.
Начин поступања по приговору, образац, садржај записника и извештај саветника за заштиту права пацијената прописан је од стране министра надлежног за послове
здравља, Правилником о начину поступања по приговору,
обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за
заштиту права пацијената („Службени гласник Републике
Србије“, број 71/2013).

ГРАДСКО ВЕЋЕ
286.
Разматрајући Предлог закључка о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама у циљу
утврђивања пореза на имовину за пореске обвезнике који
не воде пословне књиге у 2014. години, на основу члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 2. Пословника о раду Градског
већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2012-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 4. децембра 2013. године, донело је

Члан 10.
Саветник пацијената и чланови Савета за здравље, обавезни су да у свом раду поступају у складу са прописима
којима се уређује заштита података о личности.
Члан 11.

ЗАКЉУЧАК

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се
за прекршај саветник пацијената ако не доставља месечни
извештај директору здравствене установе, односно тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље који су предвиђени чланом 9. ове Одлуке.

РАЗВРСТАВАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ

1. Утврђују се следеће просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности по зонама, као полазне основице за утврђивање пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у 2014. години и то:

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА
1. зона

2. зона

3. зона

4. зона

Станови

55.000,оо

45.000,оо

35.000,оо

25.000,оо

Куће за становање

50.000,оо

40.000,оо

30.000,оо

20.000,оо

Пословне зграде

125.000,оо

100.000,оо

60.000,оо

30.000,оо

Гараже и гаражна места

18.000,оо

14.000,оо

10.000,оо

8.000,оо

Грађевинско земљиште

1.500,оо

1.000,оо

700,оо

500,оо

Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште

126,оо

100,оо

60,оо

30,оо

/

/

/

/
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2. Закључак објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 436-4-14/2013-07
У Смедереву, 4. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

287.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 10. Одлуке о обезбеђивању средстава за финансирање
потреба у области спорта на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2010 и 15/2012),
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 4. децембра 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о категоризацији спортова и критеријумима
за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који
се финансирају из буџета града Смедерева, број 9/2013 од
2. децембра 2013. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-320/2013-07
У Смедереву, 4. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
На основу члана 10. Одлуке о обезбеђивању средстава
за финансирање потреба у области спорта на територији
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2010 и 15/2012),
Комисија за израду Правилника о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење средстава
за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програ-
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ма у области спорта који се финансирају из буџета града
Смедерева на седници, одржаној дана 02.12.2013. године,
донела је
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Правилнику о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање
потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта
који се финансирају из буџета града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2013) у члану 4. после става
4. додаје се нови став који гласи:
„Уколико подаци наведени у пријави на Конкурс не одговарају стварном стању, Комисија ће донети одлуку којом
ће одбацити ову пријаву .“.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Рок за подношење пријава на Конкурс не може бити
краћи од 8 (осам) дана од дана објављивања на званичној
интернет страни града Смедерева.
Конкурс се расписује у периоду од 10. децембра до 25.
децембра текуће године за наредну годину.
Рок за подношење захтева за финансирање програма
утврђених у члану 2. у тачки 5. и тачки 6. овог Правилника
који се реализују у првој половини године је 31. јануар текуће године, а за програме који се реализују у другој половини године најкасније до 31. јула текуће године.“.
Члан 3.
Члан 9. мења се и гласи:
„Из буџета Града финансирају се оне спортске организације и клубови који се баве врхунским, квалитетним
и такмичарским спортом, које предложи Савез спортова
Смедерево као носиоце развоја спорта на период од годину
дана, а испуњавају следеће критеријуме:
ЕКИПНИ
СПОРТОВИ

Да се такмиче у I или II нивоу лигашког
такмичења осим за женске екипе где се
признаје и III ниво

Да остварују међународни резултат у оквиру
правилника Савеза спортова Смедерево,
ПОЈЕДИНАЧНИ
или да освоје једно од прва три места
СПОРТОВИ
на Државном првенству у сениорској
конкуренцији

Спортске организације и клубови који испуне ове критеријуме рангирају се у четири групе. Категоризацију врши
Комисија, а на основу следећих критеријума:
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-Значај за град (друштвени значај, организованост: редовни састанци органа управљања, стручни рад, јавност у
раду и доступност информација).

- Остварени резултати
- Традиција
- Масовност
1. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
БОДОВИ ЕКИПНИ СПОРТОВИ

10

ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ

I ниво такмичења – највиши ниво такмичења
у земљи

Међународни резултат по основу правилника Савеза Спортова
Смедерево у олимпијским дисциплинама олимпијских спортова

5

II ниво такмичења и I ниво у спортовима у
којим постоји мање од 4 нивоа такмичења и
мисаоним играма

Међународни резултат у неолимпијским спортовима и
неолимпијским дисциплинама олимпијских спортова по
основу правилника Савеза Спортова Смедерево, међународни
резултат у олимпијским дисциплинама олимпијских спортова
у млађим категоријама или 1. место на Државном првенству у
конкуренцији сениора

2

II ниво такмичења у спортовима у којим
постоји мање од 4 нивоа такмичења и
мисаоним играма и III ниво за жене

2. и 3. место на Државном првенству сениора, међународни
резултат у неолимпијским спортовима и неолимпијским
дисциплинама олимпијских спортова у млађим категоријама

-Вреднује се резултат најбоље сениорске екипе или појединца из клуба
-Код женских екипа не постоји услов за постојање најмање 4 нивоа такмичења
2. TРАДИЦИЈА
БОДОВИ

5
3
1

ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА
Више од 50 - за екипне спортове да је клуб у својој историји био члан првог
(година) нивоа лигашког такмичења
- за појединачне спортове да је имао наступ на олимпијским играма, Светском и Европском првенству у
конкуренцији сениора
Више од 50 - за клубове који не задовољавају резултатски критеријум из прве групе
Од 20 – 50 - за екипне спортове да је клуб у својој историји био члан (година) другог нивоа лигашког такмичења
- за појединачне који имају наступ на Светском и Европском првенству за млађе категорије
Од 20-50 - за клубове који не задовољавају резултатске критеријуме из друге групе
Мање од 20 (година)

3. МАСОВНОСТ
БОДОВИ

5
3
1

БРОЈ АКТИВНИХ ТАКМИЧАРА У СВИМ СТАРОСНИМ КАТЕГОРИЈАМА КОЈИ СУ У ПРЕДХОДНОЈ
ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ ИМАЛИ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН НАСТУП НА ЗВАНИЧНОМ ТАКМИЧЕЊУ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАНСКОГ САВЕЗА
- за екипне спортове: да клуб има и најмање 3 такмичарске селекције, а за жене 2 у млађим
Више од 50
категоријама (пионири, кадети, јуниори);
- за појединачне спортове; да клуб има више од 20 такмичара, а за жене више од 15 такмичарки у
млађим категоријама.

Oд 25 – 50

- за екипне спортове да клуб има и најмање 2 такмичарске селекције, а за жене 1 у млађим
категоријама;
- за појединачне спортове да клуб има од 10 до 20 такмичара, а за жене од 5 до 15 такмичарки у
млађим категоријама.

- за екипне спортове да клуб има најмање 1 такмичарску селекцију у млађим категоријама.
Мање од 25 - За појединачне спортове да клуб има мање од 10 такмичара, а за жене мање од 5 такмичарки у
млађим категоријама.

- Клубовима из екипних спортова који не испуњавају услове у погледу
броја млађих селекција умањује се број бодова за 0,5 по селекцији.
- Клубовима из појединачних спортова који не испуњавају услове у погледу броја такмичара у млађим категоријама умањује се број бодова за 0,5.
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4. ЗНАЧАЈ ЗА ГРАД
До 5 бодова највише могу се доделити спортским организацијама - клубовима од посебног значаја за Град на
предлог Комисије и то:
БОДОВИ

5
3
1
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МЕДИЈСКИ ЗНАЧАЈ, МЕЂУНАРОДНИ
ЗНАЧАЈ, ПОПУЛАРНОСТ
(КАТЕГОРИСАЊЕ ВРШИ КОМИСИЈА)
I категорија
II категорија
III категорија
Члан 4.

Члан 10. мења се и гласи:
„На основу укупног броја бодова по основу: остварених
резултата, традиције, масовности и значаја за Град, спортске организације и клубови разврставају се у четири категорије на следећи начин:
I група

20 и више бодова

II група

Од 16 – 19 бодова

III група

Од 12 - 15 бодова

IV група

Мање од 12 бодова

Укупан број бодова по спортској организацији - клубу, добијен на основу претходне табеле множи се:
- коефицијентом 5 за клубове I групе у екипним спортовима;
- коефицијентом 4 за клубове I групе у појединачним
спортовима;
- коефицијентом 2 за клубове II групе;
- коефицијентом 1,25 за клубове III групе;
- коефицијентом 1 за клубове IV групе.
За женске екипе предложени коефицијент се увећава за 0,25.
Одређивање вредности бода по спортској организацији - клубу
Вредност бода добија се када се средства опредељена за финансирање квалитетног такмичарског и врхунског
спорта за једну буџетску годину поделе са укупним бројем
бодова свих спортских организација - клубова са урачунатим коефицијентима.“.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број: 9/2013
У Смедереву, 2. децембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Милосављевић, с. р.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011
- др.закони), члана 20. став 1. тачка 29. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), Уредбе о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени
гласник Републике Србије“, број 8/2012 и 94/2013), Локалног плана акције у области инвалидности 2012-2015. („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012), члана 14. став
1. тачка 29. и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и Решења о образовању Комисије за израду Предлога правилника о начину и
критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и
за спровођење јавног конкурса за избор програма у области
социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града
Смедерева, брoj 02-255/2013-07 од 11.10.2013. године,
Градско веће града Смедерева, на 105. седници одржаној 4. децембра 2013. године, донело је
П РА В И Л Н И К
о начину и критеријумима за избор програма у области
социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак рада Комисије за израду Предлога Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се
суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне
заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева
(у даљем тексту: Комисија), начин и критеријуми за избор
програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева (у даљем тексту: програми),
права и обавезе корисника, начин суфинансирања и поступак спровођења јавног конкурса.
Члан 2.
Комисија ради у седницама и одлучује консензусом, а
радом руководи председник Комисије.
О седницама се води записник, а на крају рада Комисије, документација се архивира и чува се трајно.
Члан 3.
Комисија обавља следеће послове:
1. Припрема Предлог правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који
се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне
заштите који се суфинансирају из буџета града, који доноси
Градско веће града Смедерева;
2. Објављује јавни конкурс за избор програма у области
социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града
Смедерева, на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева ;
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3. Разматра захтеве, утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и исту доставља Градском
већу града Смедерева, на сагласност;
4. Објављује Листу вредновања и рангирања програма
на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева;
5. Прима приговоре, поступа по истима, доноси Одлуку о приговорима у року од 15 дана од њиховог пријема и
доставља је Градском већу града Смедерева, са Предлогом
одлуке о избору програма, ради доношења Олуке о избору
програма;
6. Објављује Одлуку о избору програма на званичној
интернет страници града Смедерева и на огласној табли
Градске управе града Смедерева, исту доставља корисницима и Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.
Члан 4.
Средства за суфинансирање програма обезбеђују се у
буџету града Смедерева, у складу са реализацијом средстава планираних Локалним планом акције у области инвалидности града Смедерева од 2012 до 2015. године.
Избор програма врши се на основу јавног конкурса.
Члан 5.
Право учешћа на јавном конкурсу за суфинансирање
програма имају сви видови организовања особа са инвалидитетом, чије је седиште на територији града Смедерева
(удружења, организације, друштва, секције, подружнице и
слично) чији се програми реализују на територији града
Смедерева.
Члан 6.
Средства за суфинансирање програма могу се користити искључиво наменски и то :
-за реализацију програма-организовање фестивала,
јубилеја, турнира културно-забавних и едукативних радионица и сл,
-за зараде и превоз запослених у удружењима и организацијама,
-за материјалне трошкове (канцеларијски материјал,
грејање, електричну енергију, воду, телефон и друге трошкове који терете службене просторије).
Члан 7.
Висина средстава за суфинансирање програма одређује
се према следећим критеријумима и мерилима:
1. Репрезентативност: од 0-15 бодова и то:
- за период постојања и рада удружења или других видова организовања особа са инвалидитетом
- до 5 година постојања, од 1 до 5 бодова,
- више од 5 година постојања, од 6 до 10 бодова,
- чланство удружења, односно другог вида организовања у неком републичком удружењу или форуму, 0 или 5
бодова;
2. Територијални принцип (да је организација регистрована и да ради на територији града Смедерева) и то:
- за међуопштинска удружења, односно друге видове
организовања, 5 бодова,
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- за удружења, односно друге видове организовања
чија се делатност обавља на територији града Смедерева,
10 бодова;
3. Референца програма: од 1 до 20 бодова, а од утицаја је:
- прецизно формулисан садржај који одговара предмету јавног конкурса и релевантност за област у којој се реализује јавни конкурс,
- дефинисање јасно опредељених циљева и циљних
група, повезаност циљева и активности и дужина трајања
програма,
- број лица која се укључују у програм,
- постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве
за реализацију активности предвићених програмом,
- обим и врста активности реализованих у претходној
календарској години, одрживост програма и могућност његовог унапређења;
4. Циљеви који се постижу програмом: од 1-20 бодова,
а од утицаја је:
- обим задовољења јавног интереса,
- допринос степену унапређења социјално- економског
и друштвеног положаја у области социјалне заштите особа
са инвалидитетом;
5. Суфинансирање програма:
- само из средстава буџета града, 5 бодова,
- и из других извора- по конкурсу код надлежног министарстaва, поклона, донација, легата, кредита, из сопствених прихода и др, 10 бодова;
6. Број пројеката реализованих у претходној календарској години:
- по сваком пројекту, 4 бода, а највише 12 бодова;
7.Број чланова које учлањује и заступа организација:
- до 20 чланова, 2 бода,
- до 50 чланова, 4 бода,
- до 100 чланова, 6 бодова,
- до 200 чланова, 8 бодова,
- више од 200 чланова, 10 бодова;
8. За ангажоване волонтере у организацији, 2 бода;
9. Тежина инвалидитета чланова организације:
- до 50 % чланства до 60 % инвалидитета, 5 бодова,
- до 50% чланства од 61 % до 100 % инвалидитета, 10
бодова;
10. Средстава за зараде тренутно запослених радника у
удружењима- организацијама одобраваће се на основу приложеног уговорa о раду.
Члан 8.
Право учешћа на јавном конкурсу имају организације
из члана 5. овог Правилника.
Јавни конкурс садржи следеће елементе:
1. Oбласт од јавног интереса која се суфинансира;
2. Поступак спровођења јавног конкурса;
3. Обим средстава за финансирање програма, која се
додељују;
4. Трајање програма;
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5. Критеријуме чијом применом се врши вредновање и
рангирање пријављених програма.
Члан 9.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од објављивања
јавног конкурса.
Члан 10.
Уз пријаву по јавном конкурсу, доставити следећу документацију:
1. доказ о регистрацији у фотокопији,
2. фотокопију ПИБ-а,
3. програм рада са финансијским предрачуном у складу са чланом 7. овог Правилника,
4. наративни и финансијски извештај за претходну годину,
5. податке о чланству (списак чланова) са подацима о
врсти и степену инвалидитета, волонтерима и новоучлањеним лицима и
6. потписану и оверену изјаву овлашћеног лица да ће
средства користити по приложеном програму.
Члан 11.
Пријава се подноси на прописаном обрасцу, са документацијом из члана 9. овог Правилника и на компакт диску и предаје се на писарници Градске управе града Смедерева.
Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију, по потреби провери службено.
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ром, по добијеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва, на текст уговора.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен програм
који се суфинансира, рок за реализацију програма, износ
средстава и начин обезбеђења преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај
неизвршења уговорне обавезе - предмета програма.
Члан 17.
Корисници буџетских средстава дужни су да на крају
сваке финансијске године, а по потреби и чешће, поднесу
финансијски и наративни извештај о утрошеним средствима.
Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева прати реализацију програма и врши контролу утрошених средстава.
У случају ненаменског трошења средстава раскида се
уговор, а корисник је дужан да средства врати са законском
каматом.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-255/2013-07
У Смедереву, 4. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Члан 12.
Листа вредновања и рангирања формира се према критеријумима из члана 7. овог Правилника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан 13.
Учесници јавног конкурса имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању Листе
вредновања и рангирања пријављених програма, у року од
три дана од дана објављивања Листе.
Рок за подношење приговора је 3 дана од дана објављивања Листе.
Члан 14.
По истеку рока за приговоре, Комисија доноси Одлуку
о приговорима у року од 15 дана од дана њиховог пријема и
доставља је Градском већу града Смедерева, са Предлогом
одлуке о избору програма, ради доношења Олуке о избору
програма.

289.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. децембра
2013. године, донео је

Члан 15.

РЕШЕЊЕ

Након доношења Одлуке о избору програма Градског
већа, Комисија исту објављује на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе
града Смедерева, доставља је корисницима и Одељењу за
јавне службе Градске управе града Смедерева на реализацију.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 16.
Односи између корисника и града Смедерева у погледу
међусобних права и обавеза регулисаће се посебним угово-

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 50, економска класификација 499 –
Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 676.044,00 динара Јавном предузећу Дирекција
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за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево на име финансирања обавезe овог предузећа по основу
Пете привремене ситуације број 43/13 предузећа Тропикал
доо Смедерево за одржавање јавне расвете постављене на
стубовима НН мреже у граду Смедереву за септембар 2013.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.23 – Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција 640 – Улична расвета, позиција 271 – Одржавање јавне
расвете на мрежи, стубовима и трафоима и утрошак јавне
расвете, економска класификација 425, у укупном износу
од 676.044,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 61.427.584,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

ска класификација 424, у укупном износу од 2.500.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
62.686.523,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10441/2013-07
У Смедереву, 11. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Број 400-10183/2013-07
У Смедереву, 3. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

290.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-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
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 50, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства
у укупном износу од 2.500.000,00 динара за финансирање
дела послова на превентивном уклањању и депоновању
смећа и послова по налогу инспекције извршених од стране
Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево у октобру
и новембру 2013. године, на основу чега ће се закључити
Анекс IV Уговора о превентивном уклањању и депоновању
отпада и послови по налогу инспекције у 2013. години, број
400-4395/2013-08 од 26.04.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.4 – Буџетски
фонд за заштиту животне средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту,
позиција 145 – Услуге очувања животне средине, економ-

12. децембар 2013. године

291.

На основу члана 24.Статута града Смедерева (
‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, број 2/2008) и члана
17. став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду
месних заједница у граду Смедереву, ( ‘’Службени лист
града Смедерева’’, број 1/2013-пречишћен текст ), доносим
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВАЦ
1
Расписујем изборе за чланове Савета Месне заједнице
Луњевац за 23.фебруар 2014. године.
2
Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку
15. јануара 2014. године.
3
Избори за чланове Савета Месне заједнице Луњевац
спровешће се у складу са Одлуком о образовању,
организацији и раду месних заједница у граду Смедереву.
4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Број 013-10/2013-07
У Смедереву, 04. децембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

292.
На основу члана 25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2008),
Комисија за прописе, на 15. седници одржаној 9. децембра 2013. године, утврдила је
П Р Е Ч И Ш Ћ ЕНИ ТЕ КС Т ОД ЛУ К Е
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и
8/2013)
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар Смедерево са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012), ставља се ван снаге Одлука о оснивању Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2013 – пречишћени текст), уписано у регистар код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 21373/2013 од 06.03.2013. године и доноси
нова Одлука о оснивању Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево.
Члан 2.
Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавно предузеће Спортски центар Смедерево (у даљем тексту:
Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова за обављање
спортских делатности и задовољавања потреба грађана у
области спорта, физичке културе, одмора и рекреације.
Члан 3.
Јавно предузеће, оснива се и послује ради обезбеђивања
трајних услова за обављање спортских активности – уређивање и одржавање спортских терена, базена, хала и сâла,
те набавке и одржавања одговарајућих справа и других
спортских реквизита, као делатности од општег интереса и
континуираног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга на територији града Смедерева.
Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и Јавног
предузећа о обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
− назив и седиште Оснивача;
− пословно име и седиште Јавног предузећа;
− претежна делатност Јавног предузећа;
− права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу;
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− услови и начин утврђивања и распоређивања добити,
односно начин покрића губитака и сношења ризика;
− услови и начин задуживања Јавног предузећа;
− заступање Јавног предузећа;
− износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
− органи Јавног предузећа;
− имовина која се не може отуђити;
− располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у
складу са законом;
− заштита животне средине;
− друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.
II ОСНИВАЧ, ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И
ЗАСТУПАЊЕ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа Спортски центар Смедерево
је град Смедерево, Улица Омладинска број 1.
Права Оснивача остварује Скупштина града.
Члан 6.
Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће Спортски центар Смедерево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП Спортски центар Смедерево.
Седиште Јавног предузећа је у Смедереву, Улица Ђуре
Даничића број 6.
О промени пословног имена и седишта одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.
Члан 7.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ, који садрже назив и седиште Јавног предузећа.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се
Статутом Јавног предузећа.
Члан 8.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 9.
Јавно предузећe заступа и представља директор.
Члан 10.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим
у случајевима прописаним законом.
III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 11.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
-93.11 – Делатност спортских објеката.
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Статутом се предвиђају остале делатности за чије обављање је Јавно предузеће основано.
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
Члан 12.
Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности
кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
IV ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 13.
Основни капитал Јавног предузећа износи :
- Новчани капитал 55.029,55 динара,
- Неновчани капитал 00,00 динара.
Основни капитал Јавног предузећа усклађује се сваке
године по изради завршног рачуна и уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Члан 14.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и пренета права на стварима у јавној својини
града Смедерева.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом, одлуком
Оснивача и уговором.
Члан 15.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног
предузећа одлучује Оснивач у складу са законом.
Члан 15а.
Средства ( основна средства, ситан инвентар, опрема
и реквизити), права и обавезе Установе Спортски центар
Смедерево преузима Јавно предузеће Спортски центар
Смедерево.
До доношења општег акта којим се утврђује број и
структура запослених у Предузећу, Предузеће ће преузети
све запослене који су у радном односу у Установи Спортски центар Смедерево.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Члан 16.
Јавно предузеће у обављању својих делатности, обезбеђује средства из следећих извора:
– прихода од продаје производа и услуга;
– кредита;
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– донација и поклона;
– прихода буџета Оснивача;
– наменских средстава других нивоа власти и
– других извора, у складу са законом.
Члан 17.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се
на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја које
доноси Надзорни одбор.
Члан 18.
Јавно предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: Програм) и
доставља га Оснивачу ради давања сагласности, најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Програм из става 1. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Програм садржи, нарочито: планиране изворе прихода
и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити Јавног предузећа, односно планирани начин
покрића губитака Јавног предузећа; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада
и запошљавања у предузећу, који се утврђују у складу са
политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору
коју утврђује Влада за годину за коју се програм доноси,
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова
Надзорног одбора.
Усвојени Програм доставља се надлежним министарствима у складу са законом.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са законом.
Члан 19.
Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом о
јавним предузећима.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито одредбе о:
1) раду и пословању Јавног предузећа;
2) правима и обавезама у погледу коришћења средстава
у јавној својини за обављање делатности од општег интереса, у складу са законом;
3) обавезама Јавног предузећа у погледу обезбеђивања
услова за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга;
4) међусобним правима и обавезама у случају када нису
обезбеђени економски и други услови за обављање делатности од општег интереса;
5) правима и обавезама у случају поремећаја у пословању Јавног предузећа;
6) другим правима и обавезама која произилазе из одредаба Закона којим се уређује обављање делатности од општег интереса и Закона о јавним предузећима;
7) другим питањима која су од значаја за остваривање и
заштиту општег интереса.
Члан 20.
Ради обезбеђења заштите општег интереса Оснивач
даје сагласност на:
− Статут Јавног предузећа;
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− давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
− тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим
ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје
други државни орган;
− располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса;
− акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
− улагања капитала;
− статусне промене;
− акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и
− друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 21.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима
којима се уређују услови обављања делатности од општег
интереса због које је основано.
Члан 22.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа,
Оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове
за несметано функционисање Јавног предузећа и за обављање делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:
1) промену унутрашње организације Јавног предузећа;
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног предузећа;
3) ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини;
4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и
овом Одлуком.
Члан 23.
У обављању своје делатности, Јавно предузеће своје
производе и услуге може испоручивати, односно пружати
и корисницима са територија других општина и градова,
под условом да се ни на који начин не угрожава стално,
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника
са територије града Смедерева.
Члан 24.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу
добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
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Јавно предузеће може да се задужи искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано.
Јавно предузеће може да се задужи за капиталне инвестиције на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност
Градског већа. Градско веће одобрава све елементе кредитног односа , укључујући и стопу камате, рок отплате, план
отплате, предложене гаранције, односно средства обезбеђења и друго.
Јавно предузеће може да се задужи за финансирање
текуће ликвидности Јавног предузећа на основу Одлуке
Надзорног одбора до висине од 5.000.000,00 (словима: пет
милиона динара) без сагласности Оснивача.
Члан 26.
Јавно предузеће не може располагати без претходне
сагласности Оснивача имовином која је основни капитал
Јавног предузећа.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној
својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа врши
се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.
VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) директор.
Члан 28.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града, на период од четири године.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених.
Представник запослених у Надзорном одбору предлаже
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.
Члан 29.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:
− да је пунолетно и пословно способно;
− да има стечено високо образовање трећег или другог
степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
− да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано
Јавно предузеће;
− најмање три године искуства на руководећем положају;
− да поседује стручност из области финансија, права
или корпоративног управљања;
− да није осуђивано на условну или безусловну казну
за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа.
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Члан 30.

Члан 33.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани, уколико:
− Надзорни одбор не достави Оснивачу на сагласност
годишњи програм пословања;
− Оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног
предузећа;
− пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно
лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа
кршењем директорских дужности, несавесним понашањем
и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико
Јавно предузеће не испуни годишњи програм пословања
или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана Надзорног одбора.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи комисија за именовање директора коју образује Скупштина града у складу са законом.
На услове за именовање директора Јавног предузећа,
сходно се примењују одредбе Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009
и 32/2013).
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на
одређено време.
Услови за избор директора у Јавном предузећу биће
ближе дефинисани Статутом Јавног предузећа.

Члан 31.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност
Оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором Јавног предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у Јавном предузећу.
Члан 32.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Оснивач на основу извештаја о степену реализације програма
пословања Јавног предузећа.

Члан 34.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима
мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом
Јавног предузећа.
Члан 35.
Директор има право на зараду, а може имати право на
стимулацију у случају кад Јавно предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града.
Члан 36.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком и разрешењем.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини града.
Члан 37.
Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.
Члан 38.
Скупштина града разрешиће директора пре истека периода на који је именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног предузећа утврђене законом
и Статутом Јавног предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу,
дошло до знатног одступања од остваривања основног
циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно
осуђен на условну или безусловну казну затвора;

12. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 39.
Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован:
1) уколико не спроведе годишњи програм пословања;
2) уколико не испуњава обавезе из уговора предвиђених
законом;
3) уколико не испуњава обавезе предвиђене чланом 55.
Закона о јавним предузећима;
4) уколико не извршава одлуке Надзорног одбора;
5) уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа, кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;
6) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг
привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу,
дошло до одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног
предузећа;
7) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију
или не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
8) у другим сличајевима прописаним законом.
Члан 40.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница
за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.
На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим
се уређује област рада.
Члан 41.
Скупштина града именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у
случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности
директора.
Вршилац дужности директора може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, Скупштина града може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.
VII ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 42.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и другим актом.
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Члан 43.

У случају да се у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, Градско веће
предузима неопходне мере, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице и то:
1) увођење радне обавезе;
2) радно ангажовање запослених из других техничко
-технолошких система или запошљавање и радно ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа.
Члан 44.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности Јавног предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима Оснивача који регулишу
област заштите животне средине.
Члан 45.
Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се редовним
извештавањем јавности о програму рада Јавног предузећа
и реализацији програма, као и о другим чињеницама које
могу бити од интереса за јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, извештај о
посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног
одбора; о имену директора; о организационој структури
Јавног предузећа; као и начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће, дужно је да усвојени годишњи програм пословања и тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора
на те извештаје, састав и контакте Надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна за јавност објављују
на својој интернет страници.
Члан 46.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише
област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Члан 47.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа у
складу са законом.
Члан 48.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи
акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
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Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Одредбе члана 23а., 25. и 27. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево (број 020-38/201301 од 26.02.2013.године – пречишћени текст), остају на
снази и примењиваће се до именовања новог директора,
председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево.

Члан 49.

Члан 51а.

Јавно предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о организовању Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст и 13/2012).

Члан 50.

Члан 51б.

На све што овом Одлуком није регулисано примењиваће се прописи који регулишу ову област.

Одељење за Јавне службе Градске управе Смедерево
извршиће брисање Установе Спортски центар Смедерево
из Регистра Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 50а.
Доношењем ове Одлуке престаје да постоји Установа
Спортски центар Смедерево.
Јавно предузеће Спортски центар Смедерево постаје
правни следбеник Установе Спортски центар Смедерево.
Члан 51.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 15/2012 и 2/2013.).

Члан 52.
Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево објавити у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 020-188/2013-01
У Смедереву, 9. децембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Драгољуб Остојић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК

СКУПШТИНА ГРАДА
283.

Одлукa о изменама и допунама Статута
града Смедерева

1

289.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

27

284.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева за 2013. годину

1

290.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

28

285.

Одлукa о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Смедерева

21
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
291.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
286.

Закључак о утврђивању просечних цена
одговарајућих непокретности по зонама
у циљу утврђивања пореза на имовину за
пореске обвезнике који не воде пословне
књиге у 2014. години

22

287.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
категоризацији спортова и критеријумима
за расподелу и коришћење средстава за
финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области
спорта који се финансирају из буџета града Смедерева

23

288.

Правилник о начину и критеријумима за
избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета
града Смедерева и за спровођење јавног
конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из
буџета града Смедерева

25

Одлукa о расписивању избора за чланове
Савета Месне заједнице Луњевац

28

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
292.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број
3/2013 и 8/2013)

29
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