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СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
289.
На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст) и члана 65. Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2013 , 5/2015 и 7/2015),
Градско веће града Смедерева, на 214. седници одржаној 30. децембра 2015. године, донело је

- број деце на школовању,
- радну способност,
- здравствено стање,
- коришћење сопствених капацитета,
- додатне приходе и
- остало.
Центар може да покрене поступак и по службеној дужности, уколико у неком другом поступку, који се води код
Центра, утврди да је овај облик заштите неопходан и да су
за то испуњени услови.
Члан 3.
Члановима породице сматрају се брачни или ванбрачни
друг, брачна, ванбрачна или усвојена деца и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком породичном домаћинству.

П РА В И Л Н И К

Члан 4.

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТАН ОБРОК
(„НАРОДНА КУХИЊА“)

Право на бесплатан оброк из члана 2. овог Правилника
не може да оствари појединац, односно члан породице:
- који је закључио уговор о доживотном издржавању са
другим лицем и
- у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 1.
Правилником о остваривању права на бесплатан оброк
(„Народна кухиња“), (у даљем тексту: бесплатан оброк),
као матаријална подршка из области социјалне заштите
о чијем обезбеђивању се стара град Смедерево (у даљем
тексту: Град), у складу са Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 9/2013 , 5/2015 и 7/2015), (у даљем тексту: Одлука)
ближе се регулишу услови и поступак за остваривање права на бесплатан оброк, поступак избора Пружаоца услуге и
начин пружања услуге бесплатног оброка.
Сви појмови у овом Правилнику употребљени у граматичком мушком роду односе се на особе мушког и женског
рода.
Држављани Републике Србије који имају пребивалиште, односно боравиште на територији града Смедерева, а
који се нађу у стању социјалне потребе, остварују право на
бесплатан оброк на основу захтева или по службеној дужности.
Члан 2.
Поступак за остваривање права на коришћење бесплатног оброка остварују појединци или породице по захтеву
странке који се подноси Центру.
Приликом одлучивања као индикаторе процене угрожености узети:
- број чланова домаћинства,
- укупне приходе,
- минималну социјалну сигурност,
- имовину породице,

Члан 5.
За утврђивање статуса корисника, подносилац захтева
је дужан да достави следећу документацију:
1. доказ о свом индетитету (фотокопија личне карте, а
ако је биометријска мора бити очитана) за све чланове породичног домаћинства;
2. оверени образац О2 са подацима о свим члановима
породичног домаћинства;
3. потврду школе или факултета о редовном школовању;
4. изводе из матичне књиге рођених за све чланове породичног домаћинства;
5. уверење од Националне службе за запошљавање,
Филијала Смедерево, за подносиоца Захтева и све чланове
породичног домаћинства ако су незапослени или фотокопије радних књижица, односно други доказ о незапослености-изјава два сведока да нису у радном односу и да не
остварују приходе;
6. лекарску документацију за подносиоца захтева (уколико је исти оболео) или оболелих чланова породичног домаћинства и
7. доказ о приходима за све запослене чланове породичног домаћинства, за претходни месец у односу на месец у
коме се утврђује испуњеност услова за остваривање права
на бесплатан оброк.
Уколико се у току поступка укаже потреба за додатном
документацијом, за остваривање права на бесплатан оброк
по овом Правилнику, корисник је дужан да достави тражену документацију Центру.
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Члан 6.

Члан 11.

О остваривању права на бесплатан оброк у првостепеном поступку Центар за социјални рад Смедерево (у даљем
тексту: Центар) доноси решење-упут, позивајући са на конкретне чланове, тачке и алинеје Закона о општем управном
поступку, Закона о социјалној заштити, Одлуке и овог Правилника, користећи методе прикупљања документације,
процене у поступку опсервације, интервјуа, координације
са надлежним службама и теренском контролом и другим
методама које се користе у утврђивању социо-економске
анамнезе породице.
Корисник права на бесплатан обок наставља са коришћењем овог права, уколико у року од 30 дана пре истицања признатог права, поднесе захтев са неопходном документацијом и уколико за то право и даље испуњава услове,
о чему ће корисник имати сазнања на основу решења о
признатом праву.
Право из става 1. овог члана признаје се најдуже за период до годину дана.
На основу процене и статистичке евиденције према задатом периоду, Центар утврђује број корисника, а који је
основ за покретање поступка јавне набавке.

Припрему, дистрибуцију и расподелу бесплатног оброка вршиће Пружалац услуге који буде изабран у поступку
јавне набавке, седам дана у недељи који обухвата издавање
топлог оброка радним даном и суботом и сувог оброка недељом.

Члан 7.
На Решење-упут о признавању права на коришћење
услуге бесплатног оброка може се, преко Центра, изјавити
жалба Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево
- Одсеку за социјалну и здравствену заштиту, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема Решења-упута.
Члан 8.
Изузетно, када се појединац или породица нађу у стању
социјалне потребе, а неопходно је хитно поступање, Центар ће у таквом случају издати Потврду о коришћењу права
на бесплатан оброк, која ће важити до окончања поступка
и доношења решења.
Пружалац услуге ће, током трајања права свих корисника, пратити реализацију и указивати Центру на промене
чињеничног стања, уколико их буде.
Члан 9.
Појединац или породица којима се решењем-упутом
призна право, дужни су да:
- се обавезно легитимишу приликом преузимања бесплатног оброка код Пружаоца услуге, путем решења, потврде и личних идентификационих исправа (лична карта,
пасош, здравствена књижица),
- поштују кућни ред Пружаоца услуге.
У случају промене места боравка, имовног стања или
друге чињенице релевантне за остваривање овог права, корисник бесплатног оброка је дужан да обавести Центар у
року од 5 дана од дана наступања промене.
Члан 10.
У случају да корисник права на бесплатан оброк прекрши правила понашања или злоупотреби своје право (продаје оброке, уступа право другом лицу, неоправдано нередовно преузима оброке најдуже 5 дана узастопно или најдуже
15 дана у току месеца и др.) Центар може Решењем-упутом
укинути признато право.

Члан 12.
Одељење за јавне службе Градске управе Смедерево
подноси Одељењу за привреду, предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке (односно надлежном одељењу) Захтев за покретање поступка јавне набавке припреме, дистрибуције и расподеле бесплатог оброка, са свим
подацима и условима из овог Правилника.
На предлог Одељења за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке (односно надлежног одељења), градоначелник града Смедерева доноси
Решење о образовању Комисије за поступак јавне набавке
припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка и
Одлуку о покретању поступка јавне набавке.
Задатак Комисије је да у складу са Законом о јавним
набавкама спроведе поступак јавне набавке, а нарочито да
припреми конкурсну документацију, Оглас о јавној набавци, измене или допуне конкурсне документације, пружи
додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде,
сачини писани Извештај о стручној оцени понуда, припреми Предлог одлуке о додели уговора или Предлог одлуке о
обустави поступка јавне набавке, да одлучи поводом поднетог захтева за заштиту права и да предузима друге радње у поступку у зависности од врсте поступка и предмета
јавне набавке.
За наповољнијег понуђача биће изабран Пружалац
услуге који има најнижу цену оброка по кориснику услуге
и који испуњава услове предвиђене овим Правилником.
У поступку јавне набавке услуге утврђене овим Правилником, приликом одлучивања о додели уговора, уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност
у одабиру пружаоца услуге имаће понуђач који је стекао
лиценцу у складу са позитивним законским прописима.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда коју саставља Комисија и Предлога одлуке о додели уговора који
саставља надлежно одељење, градоначелник града Смедерева доноси Одлуку о додели уговора, након чега ће обавештење о закљученом уговору бити објављено на Порталу
јавних набавки и на званичној интернет страници Града.
У случају да буде донета Одлука о обустави поступка
јавне набавке без закључења уговора, Град може да понови
поступак јавне набавке или да донесе Одлуку да Центар
пружа услугу у оквиру посебне организационе јединице у
складу са Законом о социјалној заштити.
Однос између Пружаоца услугe и Града у погледу међусобних права и обавеза регулисаће се Уговором.
Члан 13.
Обавезни услови које мора да испуњава понуђач за пружање услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка су:
- услови који су одређени Законом о јавним набавкама и
- поседовање лиценце или других доказа издатих од
стране надлежног органа, за пружање услуге социјалне заштите која је предмет јавне набавке.
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Уколико понуђач за пружање услуге не поседује лиценцу, до стицања исте, потребно је да поседују следећу документацију:
1. доказ о регистрацији, односно овлашћење за вршење
услуге,
2. доказ о кадровским капацитетима и техничким условима којима располаже, програм пружања услуге са јасно
опредељеном ценом по једном оброку без ПДВ-а и са ПДВ-ом, динамиком вршења услуге, начином вршења услуге и
прецизираним бројем корисника које може да опслужи,
3. доказ о поседовању простора у коме ће вршити расподелу оброка најмање на 2 пункта (један пункт на градском и најмање један на сеоском подручју) и
4. референцу, односно изјаву или препоруку претходних корисника за претходну годину.
Уколико се у поступку јавне набавке пријави Црвени
крст Смедерево, исти не мора да приложи лиценцу за обављање услуге, већ услугу обавља на основу члана 10. став
1. Закона о Црвеном крсту („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005), уколико буде изабран као најповољнији понуђач.
Члан 14.
Пружалац услуге је дужан да приликом припреме бесплатног оброка задовољи нормативе квалитета које је прописала Европска унија, а сви преузети послови морају се
обављати по важећим позитивно-правним законским прописима и уз стални надзор санитарне и ветеринарске инспекције.
Члан 15.
Основни услови које мора да испуни Пружалац услуге
припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка су:
1. По стандарду, кувани оброци за кориснике бесплатног оброка морају да садрже најмање 12 намирница, а пожељно је и више и то: брашно (хлеб), уље, пасуљ, пиринач,
макароне, со, шећер, зачин, месну конзерву, рибљу конзерву, конзервирано поврће, квасац.
Норматив за 1 оброк је следећи:
- брашно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4кг
- уље. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03кг,
- пасуљ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1кг
- пиринач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1кг
- макароне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1кг
- со . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,005кг
- шећер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015кг
- зачин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,003кг
- месна конзерва . . . . . . . . . . . . . . . 0,02кг
- рибља конзерва. . . . . . . . . . . . . 0,0135кг
- конзервисано поврће . . . . . . . . . . 0,25кг
- квасац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,006кг
2. Сваки корисник бесплатног оброка добија 1/2 литра
куване хране и 1/2 векне хлеба типа 500, односно 750 (народни хлеб).
3. Достава куваног оброка корисницима бесплатног
оброка мора се вршити најмање на 2 пункта (један пункт у
граду и најмање један у насељеним местима на територији
града).
Пунктови морају да испуњавају све хигијенско-санитарне услове које прописују надлежне инспекције.
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Дистрибутивни пункт подразумева следећи простор:
- просторију за поделу оброка која је физички одвојена
од корисника бесплатног оброка,
- просторију за конзумирање оброка, што подразумева
опремљен простор са столовима и столицама, где корисник
може на лицу места да конзумира оброк, најмање површине 100 м2 која се налази у Граду,
- просторију за пресвлачење особа на подели бесплатног
оброка, као и простор за одлагање прибора за хигијену и
- два санитарна чвора (један за кориснике, а други за
особље).
По налогу Центра, достава куваног оброка мора се извршити и на кућну адресу корисника бесплатног оброка,
ако је тежак инвалид, стара особа или лице привремено
спречено да узима бесплатан оброк (операција или друга
болест).
Члан 16.
Центар, на основу евиденције коју води, доставља изабраном Пружаоцу услуге правноснажна решења о признавању права на бесплатан оброк, потврде и списак корисника који остварују право на бесплатан оброк.
Пружалац услуге води дневну евиденцију за сваког корисника бесплатног оброка, а на основу картона корисника,
који сваки корисник поседује. На крају месеца, сваки корисник бесплатног оброка потписује дистрибутивни лист, као
доказ о преузетом бесплатном оброку.
Изабрани Пружалац услуге дужан је да Центру почетком текућег месеца за претходни месец достави спискове
корисника права на бесплатан оброк са бројем издатих
оброка.
Центар, на основу извршене контроле, утврђује стварни број издатих оброка и Одељењу за јавне службе Градске
управе града Смедерева - Одсеку за социјалну и здравствену заштиту доставља коначан списак корисника са стварно
издатим бесплатним оброцима.
Изабрани Пружалац услуге доставља Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева Рачун са списком
корисника и бројем стварно издатих беслатних оброка, почетком текућег месеца за претходни месец.
Члан 17.
У складу са донетим Решењем о образовању Комисије
за праћење рада Народне кухиње, Пружалац услуге је дужан да истој омогући увид у свој рад, у циљу контроле придржавања уговорних обавеза.
Члан 18.
Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин
предвиђен за његово доношење.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Правилника престајe да важи
Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу бесплатног оброка (Народне кухиње)
на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуге бесплатног оброка („Службени лист града Смедерева“, број 5/2013).

Страна 4 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-184/2015-07
У Смедереву, 30. децембра 2015. године

31. децембар 2015. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11103/2015-07
У Смедереву, 25. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
291.
ГРАДОНАЧЕЛНИК

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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 25. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 586.114,00 динара Јавном предузећу Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево на име финансирања обавеза овог Предузећа, и то:
- 574.114 динара по основу Окончане ситуације број
23-15 од 21.12.2015. године за санацију клизишта у улици
Дунавској извођача радова IP Investment Projekt Group Београд и
-12.000 динара по основу Рачуна број 07/11/2015 СГР
„Гео-про“ Смедерево за омеђавање парцеле градилишта у
Дунавској улици.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 7-Путна инфраструктура, Програмска активност 0001-Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 451- Друмски саобраћај, позиција 296, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 586.114,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
47.383.609,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 25. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска
активност 0602-0010-Резерве, функција 112- Финансијски
и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 443.038,00 динара, за исплату бруто
накнаде по основу Уговора за пружање услуге израде акта
о рационализацији расхода за директног корисника и индиректне кориснике и израде Одлуке о максималном броју
запослених у јавном сектору града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2–Градоначелник, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111- Извршни и законодавни органи, позиција 35, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном
износу од 443.038,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 9.274.818,00 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 400-11148/2015-07
У Смедереву, 25. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2015. године
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292.
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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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска
активност 0602-0010-Резерве, функција 112- Финансијски
и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 55.200,00 динара предузећу „MEGA
computer engineering“ doo, на име одржавања информационог система „Хермес“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130- Опште услуге, позиција 81, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном износу од 55.200,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.115.200,00 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 400-4591/2015-07
У Смедереву, 28. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0010-Резерве, функција 112- Финансијски и
фискални послови, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
укупном износу од 1.631.009,00 динара, за исплату накнаде
одборницима Скупштине града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1–Скупштина града, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
111- Извршни и законодавни органи, позиција 5, економска
класификација 417 – Посланички додатак, у укупном износу од 1.631.009,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 25.216.846,00 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 400-11119/2015-07
У Смедереву, 28. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
294.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

293.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. децембра
2015. године, донела је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу 6.644.159,00 динара Јавном предузећу Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
на име финансирања обавеза овог Предузећа према ЕПС
Снабдевању доо Београд и Електроморави Смедерево, и то:
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- 1.535.848,05 динара на име дела потрошње струје за
јавну расвету града за септембар 2015. године,
- 4.464.787,22 динара по основу потрошње струје за јавну расвету града за октобар 2015. године,
- 562.783,22 динара по основу исплате 33. рате репрограма за потрошњу струје за јавну расвету и Антенски стуб и
- 80.739,81 динар по основу рачуна за потрошњу струје
у пословном простору за септембар и октобар 2015. године.
2. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
6.563.419 динара користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12-Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште ЈП, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0010-Јавна расвета, функција
640-Улична расвета, позиција 292, економска класификација 421 – Стални трошкови-утрошак јавне расвете и укупан план средстава ове апропријације износи 71.563.419,00
динара.
3. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
80.740 динара користиће се у оквиру раздела 4 – Градска
управа, глава 4.12-Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП, Програм 1- Локални развој и просторно планирање, Програмска активност 0001-Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање, функција 620- Развој заједнице, позиција 278, економска класификација 421
– Стални трошкови и укупан план средстава ове апропријације износи 8.207.570,00 динара.
4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11121/2015-07
У Смедереву, 28. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

295.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални

31. децембар 2015. године

послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 1.897.129,00 динара, основним школама на име
исплате трошкова за електричну енергију за месец новембар 2015. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, програмска класификација 2002 Програм 9 – Основно образовање, програмска
класификација 2002-0001, Програмска активност 0001 –
Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, позиција 136, економска класификација 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у укупном
износу од 1.897.129,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 221.917.018,00 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 400-10317/2015-07
У Смедереву, 29. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

296.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од 2.373.960,00 динара, Основном образовању
– накнада у натури на име исплате превоза запослених у
основним школама са територије града Смедерева за месец
октобар и новембар 2015. годинe.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, програмска класификација 2002 Програм 9 – Основно образовање, програмска
класификација 2002-0001, Програмска активност 0001 –
Функционисање основних школа, функција 912 – Основно
образовање, позиција 136, економска класификација 4631

31. децембар 2015. године
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– Текући трансфери осталим нивоима власти, у укупном
износу од 2.373.960,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 220.019.889,00 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 400-10453/2015-07
У Смедереву, 29. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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298.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

297.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од
714.551,00 динар Средњем образовању – накнаде у натури,
на име исплате превоза запослених у Средњим школама са
територије града Смедерева за месец новембар 2015. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 10 – Средње
образовање, Програмска активност 2003-0001 – Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, позиција 138, економска класификација 4631 – Текући
трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
714.551,00 динар и укупан план средстава ове апропријације износи 90.152.500,00 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 400-10473/2015-07
У Смедереву, 29. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 36.970,00 динара Економско-трговинској школи
у Смедереву на име исплате за електричну енергију за месец новембар 2015. годинe.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 10 – Средње
образовање, Програмска активност 2003-0001 – Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, позиција 138, економска класификација 4631 – Текући
трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
36.970,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 90.189.470,00 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 400-11097/2015-07
У Смедереву, 29. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

299.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2015. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 2.540.000 динара, Савезу спортова Смедерево и
Градском фудбалском савезу Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 14 - Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 190,
економска класификација 481 – Дотације спортским организацијама и клубовима, у укупном износу од 2.540.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
63.215.974,00 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 037-909/2015-07
У Смедереву, 30. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2015. године

- 547.174,40 динара за набавку кућица за опремање Трга
за градске манифестације по основу Рачуна број 2044/3-15
од 24.12.2015. године испостављеног од стране Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево и
- 8.645,00 динара за исплату по основу уговора о стручном оспособљавању и усавршавању.
2. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
547.175,00 динара користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12-Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП, Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност 0002- Одржавање
путева, функција 451- Друмски саобраћај, позиција 297,
економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање и укупан план средстава ове апропријације износи
115.391.984,00 динара.
3. Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
8.645,00 динара користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12-Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште ЈП, Програм 1- Локални развој и
просторно планирање, Програмска активност 0001-Стратешко, просторно и урбанистичко планирање, функција 620Развој заједнице, позиција 281, економска класификација
424 – Специјализоване услуге и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.248.645,00 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 400-11158/2015-07
У Смедереву, 30. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

300.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 555.820,00 динара Јавном предузећу Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево на име финансирања обавеза овог предузећа и то:

301.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од 57.575,00 динара Туристичкој организацији

31. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

града Смедерева за уплату разлике између укупног износа
плата обрачунатих применом основице која није умањена и
укупног износа другог дела плате за новембар 2015. године
обрачунате применом умањене основице са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца на рачун
прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.11-Туристичка организација Смедерево, Програм 4 – Развој туризма,
Програмска активност 0001- Управљање развојем туризма,
функција 473- Туризам, позиција 256, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери у укупном износу од 57.575,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.607.575,00 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 400-11167/2015-07
У Смедереву, 30. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
302.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 2.300.000,00 динара Јавном предузећу Спортски
центар Смедерево за неизмирене обавезе за грејање, воду и
комуналне услуге.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4–Градска управа, Јавном предузећу
Спортски центар Смедерево, програмска класификација
1301 Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска
активност 0003 – Одржавање спортске инфраструктуре,
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 189,
економска класификација 4511 –Teкуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном
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износу од 2.300.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 8.500.000,00 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 400-11245/2015-07
У Смедереву, 30. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
303.
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, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 31. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални
послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 42.000,00 динара, Женском одбојкашком клубу,,Смедерево“, за наставак Првог дела такмичарске сезоне
2015/2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 14 - Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 190,
економска класификација 481 – Дотације спортским организацијама и клубовима, у укупном износу од 42.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
63.257.974,00 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 400-10034/2015-07
У Смедереву, 31. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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