ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 11

СМЕДЕРЕВО, 31. АВГУСТ 2012. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
199.
На основу члана 46., а увези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 9. седници одржаној
9. августа 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР
ПРУЖАОЦА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И УСЛОВА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ХУМАНИТАРНИХ
ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о утврђивању критеријума и услова за избор корисника за доделу хуманитарних пакета хране за најугроженије породице избеглица и
интерно расељених лица на територији града Смедерева,
број 02-148/2012-01 од 21. августа 2012. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-148/2012-12
У Смедереву, 23. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

I
Даје се сагласност на Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пружаоца услуга из области
јавног информисања који се финансирају из буџета града
Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева, број 02-149/2012-01
од 08.08.2012. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-149/2012-12
У Смедереву, 9. августа 2012. године 			
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.
200.
На основу члана 46., а увези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 11. седници одржаној 23. августа 2012. године, донело је

201.
На основу члана 26. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 46., а у вези
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 6. и 7. Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник Републике Србије“, број 63/2010) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 12. седници одржаној 30. августа 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И КООРДИНАТОРА КОМИСИЈЕ
I
Решење о образовању Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
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подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије („Службени лист града Смедерева“, број
1/2011), мења се у члану 3. тако што се, уместо Невене М.
Секулић Станишић, дипломираног правника у Одељењу за
јавне службе Градске управе Смедерево, за координатора
именује Весна Стојановић, дипломирани правник у Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
203.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2012.
године, донео је

Број 02-156/2012-12
У Смедереву, 30. августа 2012. године

РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

202.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 13. седници одржаној 31. августа 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују
удружења грађана и финансирају се из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма
удружења који се финансирају из буџета града Смедерева,
број 400-6640/2012-04 од 9. августа 2012. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-6640/2012-12
У Смедереву, 31. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

31. август 2012. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 100.000,00 динара нето, односно 119.048,00 динара
бруто Љиљани Бјеговић из Смедерева, Улица Ђуре Даничића 71, ЈМБГ 2709949765012 на име исплате заосталих
накнада из 2011. године за вођење Координационог одбора
за превенцију болести зависности.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, 860 – Рекреација, спорт,
култура и вере, некласификовано на другом месту, позиција
32 – Координациони одбор за сузбијање болести зависности, економска класификација 451, у укупном износу од
119.048,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 225.048,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5928/2012-12
У Смедереву, 3. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.
204.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. августа 2012.
године, донео је

31. август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 323.100,00 динара Фудбалском клубу „Сељак“ из
Михајловца за куповину материјала за завршетак радова на
стадиону Фудбалског клуба.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
323.100,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 90.749.865,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5948/2012-12
У Смедереву, 6. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

205.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 43. став
1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и Поглавља 6. Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву
2009-2013 и Одлуке о доношењу Локалног акционог плана
за унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013
(„Службени лист града Смедерева”, број 10/2009),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. августа 2012.
године, донео је
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– за заменика председника
Др Ивица Јевтић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор Здравства
– за чланове:
1. Миодраг Надашкић, директор Центра за социјални рад Смедерево
2. Драгана Добрић, директор Националне службе за
запошљавање – Филијала Смедерево
3. др Жељко Смиљанић, представник здравства и
одборник Скупштине града Смедерева
4. Душанка Филиповић, представник Економскотрговинске школе у Смедереву
5. Демир Куртеши, председник ромске невладине
организације „Демократско удружење Рома“
6. Дејан Стојковић, одборник Скупштине града
Смедерева
7. Ђулијета Сулић, референт на пословима праћења и координације на решавању ромских питања
у Одељењу за јавне службе Градске управе града
Смедерева.
II
Локални савет за побољшање положаја Рома у граду
Смедереву има следеће задатке:
1. У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013;
2. Именује локалне тимове за управљање пројектима
који настају као резултат операционализације Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву;
3. Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера
учесника у процесу унапређења положаја Рома у локалној
заједници;
4. Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у
граду Смедереву 2009-2013;
5. Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног акционог плана
за унапређење и побољшање положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013;
6. Одржава контакте са јавношћу и органима града
Смедерева и
7. Друге задатке утврђене Локалним акционим планом
за унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013.

РЕШЕЊЕ

III

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању Локалног савета за побољшање положаја Рома
у граду Смедереву и именовању чланова („Службени лист
града Смедерева“, број 4/2010).

I

IV

Образује се Локални савет за побољшање положаја
Рома у граду Смедереву.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

У Локални савет именују се:
– за председника
Љиљана Животић Живановић, члан Градског већа
града Смедерева задужена за ресор рада и социјалне
политике

Број 02-147/2012-12
У Смедереву, 8. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.
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206.

31. август 2012. године

Градоначелник града Смедерева, дана 21. августа
2012. године, донео је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члапа 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 15. августа
2012. године, донео је

ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У
КОРИСТ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се преусмеравање износа апропријација у корист средстава текуће буџетске резерве.
Члан 2.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева”, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 300.000,00 динара Градском културно-уметничком
друштву „Смедерево” Смедерево за измирење текућих обавеза, без претходно спроведеног јавног конкурса у складу
са чланом 76. и 77. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије”, број 72/2009).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.9 - Култура,
функција 820 - Услуге културе, позиција 195 Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 300.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 32.969.462,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева".
Број: 400-6077/2012-14
У Смедереву, 15. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

Средства у износу од 1.000.000,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 4 - Градска управа,
главе 4.3 - Градске месне заједнице, функције 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиције 131, економске класификације 425 -Текуће поправке
и одржавање, а у корист апропријације у оквиру раздела
2 - Градоначелник, функције 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиције 60, економске класификације 499 - Текућа резерва.
Члан 3.
Након извршеног преусмеравања из члана 2. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 - Градска
управа, главе 4.3 - Градске месне заједнице, функције 160
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиције 131, економске класификације 425 - Текуће
поправке и одржавање износи 2.500.000,00 динара.
Члан 4.
Задужује се Одељење за финансије за реализацију ове
Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 6.
Одлуку у препису доставити: градоначелнику града
Смедерева, Одељењу за финансије, документацији и архиви.
Број: 400-6580/2012-14
У Смедереву, 21. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

207.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007), члана 61. став 12.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 14. Одлуке о
буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 8/2011) и члана 43. став 1. тачка 5.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2008)

208.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2008),
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Градоначелник града Смедерева, дана 27. августа
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева”, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
30.000,00 динара Стефановић Горану из Липа, Улица Живојина Мишића 22, на име једнократне новчане помоћи за
задовољење основних животних потреба, као и 5.715,00
динара на име уплате пореза на доходак грађана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 42 -Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, економска класификација
472, у укупном износу од 35.715,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.035.715,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-6642/2012-14
У Смедереву, 27.августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.
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шаја, као и 1.143,00 динара на име уплате пореза на доходак
грађана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 42 -Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, економска класификација
472, у укупном износу од 7.143,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.042.858,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-6758/2012-14
У Смедереву, 27.августа.2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

210.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. августа
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

209.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. августа
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева", број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
6.000,00 динара Михајловић Бојану из Смедерева, Улица
Гундулићева 7/46, на име једнократне новчане помоћи за
плаћање новчане казне због учињеног саобраћајног прекр-

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 350.803,00 динара Здравственом центру „Свети
Лука“ за измирење обавезе по рачунима издатим за стручно
утврђивање времена смрти и издавање потврда о смрти за
лица умрла ван здравствене установе.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 721 – Опште
медицинске услуге, позиција 35 – Сред. за накнаду из буџета у случају смрти, економска класификација 472, у укупном износу од 350.803,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 1.150.803,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6759/2012-12
У Смедереву, 27. августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.
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211.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. августа
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева”, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
379.336,00 динара Љубисављевић Владимиру из Смедерева, Улица старца Вујадина 141, на име новчане помоћи због
уништења имовине (трактора и приколице) узроковане
пожаром који се десио 01.08.2012. године, као и 72.255,00
динара на име уплате пореза на доходак грађана, а по
основу Закључка Градског већа града Смедерева број 4006192/2012-12 од 23. августа 2012. године
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 42 -Накнаде
за социјалну заштиту из буџета, економска класификација
472, у укупном износу од 451.591,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.494.449,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-6192/2012-14
У Смедереву, 30.августа 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с. р.

АКТА КОМИСИЈА
212.
На основу члана 76. Закона у култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009) и тачке II Решења о
образовању Комисије за израду Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројекта у култури који се
финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града Смедерева, број 02-22/2012-12 од 9.
марта 2012. године,
Комисија за израду Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројекта у култури који се
финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење
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јавног конкурса за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града Смедерева, на седници одржаној 15.
марта 2012. године, донела је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују начин, мерила и
критеријуми за избор пројекта у култури који се финансирају из буџета града Смедерева.
Члан 2.
Финансирање пројекта у култури (у даљем тексти:
Пројекти) врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс), који расписује град Смедерево.
Члан 3.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни
града Смедерева и у неком од јавних гласила која излазе на
територији града Смедерева.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на Конкурс из става 1. овог
члана не може бити краћи од 7 (седам) дана од дана објављивања у неком од јавних гласила која излазе на територији града Смедерева.
Члан 5.
Конкурси се расписују за наредну буџетску годину
најкасније до 1. октобра текуће године.
Члан 6.
О избору Пројекта по расписаном Конкурсу одлучује
комисија за избор пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју
образује градоначелник посебним решењем.
Комисију из става 1. овог члана, чине председник, заменик председника и 3 члана.
Члан 7.
Пројекти који се финансирају из буџета града Смедерева морају да испуњавају најмање пет од следећих критеријума:
1. Квалитет, значај и јавни интерес,
2. Обезбеђивање услова за развој и заштиту културног
идентитета града Смедерева,
3. Ширење и унапређивање едукације у области културе,
4. Промовисање културе града Смедерева,
5. Омогућавање услова за равномеран културни развој
града Смедерева,
6. Да су у функцији обележавања најзнајчајнијих јубилеја/ догађаја/ манифестација у култури града Смедерева,
7. Реалан финансијски план,
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8. Стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва и
9. Подстицање аматерског културног и уметничког
стваралаштва.
Члан 8.
Мерила за избор пројекта који се финансира из буџета
града Смедерева према областима у култури су следећа:
1. За област обављања културне делатности, којима се
обезбеђује задовољавање потреба Грађана, као и допринос
остваривања права и интереса грађана у области културе:
(1) допринос истраживању, заштити и коришћењу
културног наслеђа,
(2) обезбеђивање услова за доступност садржаја,
грађе или услуга јавности,
(3) значај пројекта за развој и унапређење струке и
постизање нових научних резултата,
(4) допринос унапређивању библиотечко- информационој делатности,
(5) допринос популаризацији и промоцији културног наслеђа Смедерева,
(6) допринос сарадњи и умрежавању са истородним, односно разнородним установама културе,
образовања, односно науке,
(7)публиковањеипрезентацијарезултатаистраживања,
(8) допринос пројекта развоју регионалне сарадње у
области заштите културног наслеђа,
(9) допринос ширењу и унапређивању едукације у
области културе.
2. За област стварања и извођења ауторских дела из
области уметничке делатности:
(1) допринос књижевности (стваралаштво, продукција, књижарство, преводилаштво),
(2) допринос музици (стваралаштво, продукција,
интерпретација),
(3) допринос ликовној и примењеној уметности, визуелној уметности и архитектури,
(4) допринос сценском стваралаштву и интерпретацији (драма, опера, балет и плес),
(5) допринос кинематографији и аудио- визуелном
стваралаштву,
(6) допринос у области уметничке фотографије,
(7) реалне могућности остваривања планираног
пројекта.
3. За област аматерског културно-уметничког аматеризма:
(1) значај и уметнички квалитет,
(2) допринос културном и јавном интересу,
(3) допринос развоју културног и историјског идентитета града,
(4) висок уметнички квалитет и професионалност у
раду,
(5) оргиналност и креативност,
(6) значај и уметнички квалитет,
(7) организација манифестација и информисање
јавности,
(8) реалне могућности остваривања планираног
пројекта.
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Члан 9.

Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страни града Смедерева.
Члан 10.
О приговорима на резултате конкурса одлучује Градско веће града Смедрева.
Члан 11.
Са изабраним подносиоцима пројекта закључује се
уговор о њиховом финансирању.
Члан 12.
Градоначелник града Смедерева може закључивати
уговор о суфинансирању пројекта у култури и без јавног
конкурса ако се ради о изузетно значајном пројекту, који
није било могуће унапред планирати, уколико тај пројекат
испуњава најмање шест од критеријума утврђених у члану
7. овог Правилника у складу са Законом о култури.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа града Смедерева, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-22/2012
У Смедереву, 15. марта 2012. године
Миша Ивковић, председник Комисије, с. р.
Зоран Анђелковић, заменик председника Комисије, с. р.
Maрија Андесилић, члан Комисије, с. р.
Вида Наумовић, члан Комисије, с. р.
Весна Стојановић, члан Комисије, с. р.
213.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени
гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011) и Решења о образовању Комисије за израду Правилника о начину и
критеријумима за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева и израду
Правилника о начину и критеријумима за избор програма
у области социјалне заштите које се финансирају из буџета
града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
услуга у области социјалне заштите које се финансирају из
буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева, брoj 02-27/2012-12 од
2.3.2012.године и 02-27/2012-12 од 9.3.2012. године, Комисија на 2. седници одржаној 17. априла 2012.године, донела је
П РА В И Л Н И К
о начину и критеријумима за избор услуга у области
социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
услуга у области социјалне заштите које се финансирају
из буџета града Смедерева
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин и критеријуми
за утврђивање и наручивање услуга у области социјалне
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заштите, које се финансирају из буџета града Смедерева (у
даљем тексту: Услуге), права и обавезе пружаоца услуга,
начин финансирања и поступак рада Комисије за израду
Правилника о начину и критеријумима за избор услуга у
области социјалне заштите које се финансирају из буџета
града Смедерева и израду Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите
који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор услуга у области социјалне
заштите који се финансирају из буџета града Смедерева и
за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града
Смедерева (у даљем тексту: Комија).
Члан 2.

31. август 2012. године

5. процена сложености и специфичности потреба корисника, постојећих и нових услуга
6. процена потреба развоја нових услуга и потенцијални број корисника истих
7. процена обезбеђених и недостајућих ресурса за развој постојећих и нових услуга.
Члан 7.
Након утврђивања потреба за реализацију услуга, Комисија расписује јавни позив, по одлуци Градоначелника
града Смедерева.
Члан 8.

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.

Право учешћа по јавном позиву имају установе, привредна друштва, предузетници, невладине организације и
други овлашћени пружаоци услуга, који имају седиште на
територији Републике Србије.

Члан 3.

Члан 9.

Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник о начину и критеријумима избор
услуга у области социјалне заштите које се финансирају из
буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за
избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева, на који сагласност даје
Градско веће града Смедерева,
2. објављује јавни позив за избор услуга, у складу са
Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама, на сајту града и на огласној табли Градске управе,
3. разматра захтеве, сачињава листу и доноси одлуку
о избору,
4. прима приговоре и поступа по истим и прослеђује
их Градском већу, као другостепеном органу,
5. доставља коначну одлуку пружаоцима услуга и јавним службама на реализацију,
6. извештава градоначелника о резултатима и реализацији утрошених средстава.

Право учешћа на јавни позив имају пружаоци услуга
из члана 8. овог Правилника
Јавни позив садржи следеће елементе:
1. опис услуга и период вршења услуга
2. начин и рок пријављивања
3. рок доношења одлуке
4. захтеви се предају на писарници Градске управе
Смедерево
5. Комисија доноси Одлуку која ће бити објављена на
сајту града и на огласној табли Градске управе Смедерево у
року од 15 дана од истека рока за подношење пријаве.

Члан 4.
Услуге се односе на подстицање нових приступа у социјалној заштити,а циљне групе чији се положај унапређује су:
1. млади са ризичним понашањем и инвалидитетом
2. особе са инвалидитетом
3. стара и немоћна лица.
Члан 5.
Пружање услуга се односи на:
1. сервис подршке за особе са инвалидитетом
2. помоћ у кући старим лицима.
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање потребе за наручивањем
услуга:
1. процена стања социјалних потреба
2. процена достигнутог нивоа постојећих услуга социјалне заштите
3. процена броја корисника обухваћених постојећим
облицима социјалне заштите
4. процена за унапређењем постојећих услуга

Члан 10.
Рок за подношење приговора је 5 дана од дана објављивања одлуке.
Члан 11.
Пружаоци услуга који се пријаве на јавни позив дужни су да приложе следеће:
1. доказ о регистрацији односно овлашћење за вршење услуга
2. доказ о кадровским капацитетима и материјалним
условима којима располажу
3. програм пружања услуга са јасно опредељеном висином накнаде, динамиком вршења услуге, начин вршења
услуге и прецизираним бројем корисника које може да опслужи
4. референца, односно изјава или препорука претходних корисника из последњих 6 месеци.
Члан 12.
Комисија задржава право да све чињенице и приложену документацију провери службено.
Члан 13.
Листа реда првенства се утврђује на основу најниже
понуђене цене и квалитета понуђених услуга.

31. август 2012. године
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Члан 14.

П РА В И Л Н И К

Са најповољнијим понуђачем за пружање услуга закључује се уговор од стране гадоначелника града Смедерева.

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

Члан 15.
Средства за финансирање у области социјалне заштите утврђују се Одлуком о буџету града Смедерева, а могу
се обезбедити и из других средстава ( из донација и путем
конкурса надлежног министарства и др.).
Члан 16.
Комисија утврђује износ средстава за период 20122015.године сагласно Локалном плану акције у области инвалидности града Смедерева.
Члан 17.
Финансирање по овом Правилнику се врши на основу
јавног позива, а без јавног позива у одређеним ситуацијама
и под одређеним условима, сагласно Закону о јавним набавкама.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа, а објавиће се у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-63/2012
У Смедереву, 17. априла 2012. године
КОМИСИЈА
Весна Јеремић-Драгојевић – председник, с. р.
Саша Момић – заменик председника, с. р.
Миодраг Надашкић – члан, с. р.
Татјана Павловић Огњановић – члан, с. р.
Надежда Шегић – члан, с. р.
Зорица Шупица-Стевановић – члан, с. р.

214.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011)
и Решења о образовању Комисије за израду Правилника о
начину и критеријумима за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева
и израду Правилника о начину и критеријумима за избор
програма у области социјалне заштите који се финансирају
из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета Града Смедерева и за спровођење јавног
конкурса за избор програма у области социјалне заштите
који се финансирају из буџета града Смедерева, брoj 0227/2012-12 од 2.3.2012.године и 02-27/2012-12 од 9.3.2012.
године, Комисија на 2. седници одржаној 17. априла 2012.
године, донела је

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин и критеријуми
за избор програма у области социјалне заштите, који се
финансирају из буџета града Смедерева (у даљем тексту:
Програми), права и обавезе корисника, начин финансирања
и поступак рада Комисије за израду Правилника о начину и
критеријумима за избор услуга у области социјалне заштите које се финансирају из буџета града Смедерева и израду
Правилника о начину и критеријумима за избор програма
у области социјалне заштите који се финансирају из буџета
града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
услуга у области социјалне заштите које се финансирају
из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите које се
финансирају из буџета града Смедерева (у даљем тексту:
Комисија).
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. доноси Правилник о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног
конкурса за избор програма у области социјалне заштите
који се финансирају из буџета града Смедерева, на који сагласност даје Градско веће града Смедерева,
2. објављује јавни позив за избор програма у области
социјалне заштите који се финансирају из буџета града
Смедерева, у складу са Законом о јавним набавкама, на сајту града и на огласној табли Градске управе,
3. разматра захтеве, сачињава листу и доноси одлуку
о избору,
4. прима приговоре и поступа по истим и прослеђује
их Градском већу, као другостепеном органу,
5. доставља коначну одлуку корисницима и Одељењу
за јавне службе Градске управе Смедерево на реализацију,
6. извештава о резултатима и реализацији утрошених
средстава.
Члан 4.
Средства се обезбеђују из буџета града Смедерева у
складу са Локалним планом акције у области инвалидности
града Смедерева од 2012. до 2015. године.
Члан 5.
Право на коришћење средстава имају сви видови организовања лица са инвалидитетом, на територији града
Смедерева (организације, друштва, секције, подружнице и
слично).
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Члан 6.

Члан 13.

Средства се могу користити искључиво наменски и то
за реализацију активности:

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа, а објавиће се у „Службеном листу
града Смедерева“.

– за организовање смотри, јубилеја, турнира и слично,
– за зараде и превоз запослених у организацијама,
– за материјалне трошкове (канцеларијски материјал,
грејање, струја, вода, телефон и други трошкови који терете
службене просторије).

Број: 02-64/2012
У Смедереву, 17. априла 2012. године
КОМИСИЈА
Весна Јеремић-Драгојевић – председник, с. р.
Саша Момић – заменик председника, с. р.
Миодраг Надашкић – члан, с. р.
Татјана Павловић Огњановић – члан, с. р.
Надежда Шегић – члан, с. р.
Зорица Шупица-Стевановић – члан, с. р.

Члан 7.
Висина средстава за финансирање наведених корисника се одређује према Локалном плану акције у области
инвалидности града Смедерева од 2012. до 2015. године, а
Комисија врши расподелу, на основу јавног позива, према
следећим критеријумима:
– територијалност (регистрација на територији града
Смедерева),
– репрезентативност.
Члан 8.
Право учешћа на јавни позив имају организације из
члана 5. овог Правилника.
Јавни позив садржи следеће елементе:
1. програм рада са финансијским предрачуном
2. начин и рок подношења пријава
3. рок доношења одлуке
4. захтеви се предају на писарници Градске управе
Смедерево
5. одлуке Комисије се објављују на сајту града Смедерева и на огласној табли Градске управе Смедерево у року
од 15 дана од истека рока за подношење пријаве.
Члан 9.
Уз пријаву по јавном позиву доставити следеће:

215.
На основу члана 10. Закона о јавном информисању
(„Службени гласник Републике Србије”, број 43/2003,
61/2006, 71/2009, 89/2010-одлука УС и 41/2011-одлука УС),
Комисија за израду Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца
услуга из области јавног информисања који се финансирају
из буџета града Смедерева, на седници одржаној 8. августа
2012. године, донела је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1. доказ о регистрацији у фотокопији
2. фотокопију ПИБ-а
3. финансијски извештај за претходну годину
4. податке о чланству (списак чланова)
5. писмена изјава овлашћеног лица да ће средства користити по приложеном програму.

Овим Правилником уређује се начин, критеријуми и
мерила за избор пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева (у
даљем тексту: буџет града).

Члан 10.

Члан 2.

Листа опредељених средстава се формира по критеријумима из члана 7. овог Правилника.

Средства из буџета града из члана 1. овог Правилника
обезбеђују се за:
– информисање јавности о раду Градске управе и њених органа,
– информисање јавности о раду градоначелника, заменика градоначелника и помоћника градоначелника,
– информисање јавности о раду Скупштине града
Смедерева и њених радних тела, председника Скупштине,
заменика председника Скупштине, секретара и одборника,
– информисање јавности о раду Градског већа и чланова Градског већа,
– информисање јавности о раду градских фондова и
агенција,

Члан 11.
Рок за подношење приговора је 5 дана од дана објављивања одлуке.
Члан 12.
Корисници буџетских средстава су дужни да на крају
сваке финансијске године поднесу извештај о утрошеним
средствима.

Члан 1.
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– извештавање јавности о програмима градских манифестација,
– информисање јавности о активности градских и сеоских месних заједница.
Члан 3.
Средства у области јавног информисања додељују се
на основу спроведеног јавног конкурса који расписује градоначелник града Смедерева (у даљем тексту: Градоначелник) најмање једанпут годишње.
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– цену појединачне услуге
– време емитовања
– евентуалне попусте и погодности.
За електронске медије доставити још:
– сатницу сопственог програма (информативне емисије), као и податке везане за број ангажоваих радника приликом реализације истих,
– програмску шему.
Члан 7.

Право учешћа на конкурсу имају штампани и електронски медији који покривају територију града Смедерева, Подунавског и Браничевског округа, као и електронски
и штампани медији који покривају територију Подунавског
и Браничевског округа.

Конкурс за сваку наредну буџетску годину спроводи Комисија коју образује и именује градоначелник града
Смедерева.
Комисију из става 1. овог члана чини председник Комисије и чланови који се именују из реда лица која су својом професионалном делатношћу дала значајан допринос,
као и представници локалне самоуправе.

Члан 5.

Члан 8.

Конкурс из члана 3. овог Правилника, објављује се на
сајту града Смедерева и у средствима јавног информисања.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
– рок за подношење пријаве на конкурс,
– начин пријављивања на конкурс,
– образац пријаве на конкурс,
– критеријуме и мерила за доделу средстава и
– документацију коју је потребно приложити уз пријаву на конкурс.

Критеријуми за доделу средстава су:
1. Учешће финасијских средстава из буџета града
Смедерева у планираном укупном буџету учесника конкурса у текућој години,
2. квалитет информативног програма,
3. традиција у пословању,
4. досадашња сарадња са локалном самоуправом.

Члан 4.

Члан 6.
Уз пријаву и документацију из члана 5. овог Правилника, подносе се и:
– основни подаци о јавном гласилу (назив, седиште,
матични број и решење о регистрацији пореског идентификационог броја, извод из Агенције за привредне регистре),
– ценовник услуга из члана 2. овог Правилника,
– доказ о поседовању фреквенције за електронске медије,
– доказ о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника (са приказаном образовном структуром) –
обрасци М2, М3А,
– доказ о редовном измиривању обавеза према запосленим радницима и хонорарним сарадницима (за месец
који претходи подношењу пријаве) – обрасци ППОД и
ППОПЈ оверени од стране Пореске управе,
– финансијски план пружаоца услуга у области јавног
информисања (преглед појединачних програмских активности, са износом средстава неопходних за реализацију тих
активности и по изворима (буџет и сопствени приходи),
– податке о одговорној особи за реализацију програмске активности,
– податке у погледу просторне и техничке опремљености, укључујући квадратуру пословног простора,
– кратак опис досадашње сарадње са градом Смедеревом, као и извештај о утрошеним средствима добијеним
од града,
– процену коштања планираног информативног програма на месечном и годишњем нивоу на основу достављене спецификације услуга, учешће сопствених средстава и
средстава која потражују од буџета града, које садрже следеће податке:
– врсту услуге информисања

Члан 9.
Пријаву на конкурс подноси одговорно лице јавног
гласила Одељењу за јавне службе Градске управе града
Смедерева (у даљем тексту: Одељење) на посебном обрасцу пријаве који је саставни део конкурса.
Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана објављивања.
Комисија за доделу средстава задржава право да од
подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова, као и да по потреби
обиђе радне просторије медија и изврши увид у техничку
опремљеност истих.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс,
пријаве упућене факсом или електронском поштом, као и
пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној
години остварили право на средства из буџета града, а нису
поднели извештај о реализацији Уговором преузетих обавеза, Комисија неће разматрати.
Члан 10.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана истека
рока за подношење пријаве на конкурс, достави Градском
већу извештај о спроведеном поступку јавног конкурса
који се односи на пружаоце услуга у области јавног информисања, као и предлоге за доделу средстава у области јавног информисања .
Градско веће града Смедерева ће на основу извештаја
Комисије донети одлуку о додели средстава у области јавног информисања.
Члан 11.
На основу одлуке Градског већа града Смедерева Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева при-
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31. август 2012. године
Члан 13.

према текст уговора са пружаоцем услуга у области јавног
информисања којим се ближе и прецизније уређују међусобна права и обавезе уговорних страна на који претходно
мишљење даје Градско јавно правобранилаштво.
По добијању мишљења Градског јавног правобраоница на текст Уговора, Уговор закључују градоначелник града
Смедерева и овлашћено лице у области јавног информисања.

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Градског већа града Смедерева и биће објављен у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-149/2012
У Смедереву, 8. августа 2012. године
Јелена Златановић, председник Комисије, с. р.
Горан Ђорђевић, члан комисије, с. р.
Слободан Марковић, члан Комисије, с. р.
Марија Андесилић, члан Комисије, с. р.
Данијела Цицмил, члан Комисије, с. р.
Невена М. Секулић Станишић, члан Комисије, с. р.

Члан 12.
Конкурс из члана 3. овог Правилника за наредну буџетску годину расписаће се до 1. октобра текуће године .
Изузетно за 2012. годину, конкурс ће се расписати у
року од 7 дана од дана ступања на снагу овог Правилника и
важиће за период до 31.12.2012. године.

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ОБЛАСТ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Назив учесника конкурса
Седиште, адреса и број
Број телефона
Број факса
Е-mail адреса
Број жиро-рачуна и назив банке
ПИБ учесника конкурса
Матични број
Име и презиме одговорне особе
ЈМБГ одговорне особе
Адреса и место пребивалишта одговорне особе
Функција одговорне особе
Телефон одговорне особе
Е-mail одговорне особе
Име и презиме особе задужене за контакт
Телефон особе задужене за контакт
Е-mail адреса особе задужене за контакт
а) штампани медији
б) радио програми
в) телевизијски програми

Област за коју се конкурише:
(заокружити одговарајуће)
Износ средстава потребан за потпуну реализацију
програма или чланака
Износ средстава који се потражују из буџета Града
Износ сопствених прихода уложених у реализацију
програма или чланака
Износ средстава која су остварена из других извора за
реализацију програма или чланака

У ___________________________________________,
_____________________ 2012. године
М.П.

___________________________________
Одговорно лице

31. август 2012. године

дије;
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ОБАВЕЗНО приложити и:
1. извод из Агенције за привредне регистре;
2. ценовник услуга;
3. доказ о поседовању фреквенције за електронске ме-

4. доказ о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника (са приказаном образовном структуром)
– обрасци М2, М3А;
5. доказ о редовном измиривању обавеза према запосленим радницима и хонорарним сарадницима (за месец
који претходи подношењу пријаве) – обрасци ППОД и
ППОПЈ оверени од стране Пореске управе;
6. кратак опис досадашње сарадње са градом Смедеревом, као и извештај о утрошеним средствима добијеним
од Града;
7. финансијски план пружаоца услуга у области јавног
информисања (преглед појединачних програмских активности, са износом средстава неопходних за реализацију тих
активности и по изворима (буџет и сопствени приходи);
8. податке у погледу просторне и техничке опремљености, укључујући квадратуру пословног простора;
9. процену цене планираног информативног програма
на месечном и годишњем нивоу на основу достављене спецификације услуга сопствених средстава и средстава која
потражују од буџета града, које садрже следеће податке:
* врсту услуге информисања
* цену појединачне услуге
* време емитовања
* евентуалне попусте и погодности.
За електронске медије доставити још:
* сатницу сопственог програма (информативне емисије), као и податке везане за број ангажованих радника приликом реализације истих;
* програмску шему.
216.
Комисија за доделу пакета помоћи у храни за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица
у граду Смедереву, на седници одржаној дана 21. августа
2012. године, донела је
П РА В И Л Н И К
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И УСЛОВА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ХУМАНИТАРНИХ
ПАКЕТА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и критеријуми за избор корисника за доделу хуманитарне помоћи у
пакетима хране (у даљем тексту: помоћ), за најугроженије
породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Смедерева (у даљем тексту: корисници помоћи),
права и обавезе корисника и поступак рада Комисије.
Члан 2.
Право на помоћ могу да остваре појединци-самци, породице и домаћинства који су у статусу избеглица, бивше
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избеглице и интерно расељена лица које имају боравиште
и пребивалиште на територији града Смедерева, у време
доношења овог Правилника.
Члан 3.
Право на помоћ имају корисници наведени у члану 2.
овог Правилника који испуњавају следеће критеријуме:
I а) Да су избеглице у статусу,
б) Да су имали статус избеглице чије својство им
је престало добијањем држављанства Рeпублике Србије и добијањем личне карте Републике
Србије
в) Интерно расељена лица
II Да имају приходе за самце до 6.500,00 динара,
односно до 16.000,00 динара за петочлану породицу.
III 1. Вишечлане породице са троје и више деце на
редовном школовању,
2. Породице са једним родитељем чија се деца
налазе на редовном школовању,
3. Породице инвалидних пензионера,
4. Породице са чланом која је особа са инвалидитетом,
5. Породице са чланом са неким од хроничних
обољења (малигна обољења, бронхијална и
срчана астма, тешка и опструктивна обољења
плућа, туберколоза, инфаркт миокарда, трансплатација срца и остала обољења по правилима медицинске науке),
6. Породице старих лица (жене преко 60, мушкарци преко 65 година живота),
7. За избеглице и интерно расељена лица у статусу – са једним чла ном породице старијим
од 65 година.
Право на помоћ имају породице које кумулативно испуњавају сва три услова.
Члан 4.
Породице које не могу да докажу да испуњавају услове из члана 3. овог Правилника, а Комисије дође до непосредних сазнања да им је помоћ неопходна, такође имају
право на помоћ.
Члан 5.
Право на помоћ немају корисници Колективног центра, корисници народне кухиње, као ни корисници који ову
помоћ остварују од других правних лица.
Члан 6.
Самци, породице и домаћинства који желе да конкуришу за доделу помоћи, потребно је да уз пријавни образац
приложе следећу документацију:
1. За избеглице у статусу:
– фотокопија важеће избегличке легитимације
2. За бивше избеглице
– фотокопија важеће личне карте (уколико је биометриска фотокопија очитане личне карте)
– фотокопија решења о престанку статуса избеглице
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3. За интерно расељена лица:
– фотокопија важеће личне карте (уколико је биометриска фотокопија очитане личне карте) – за
пунолетне,
– фотокопија Извода из МКР - за малолетне,
– фотокопија боравишних картона,
– фотокопија легитимације ИРЛ.
4. Доказ о примањима:
– за пензионере фотокопија чека од пензије за последњи месец,
– за запослене потврда послодавца о примањима,
– за незапослене:
– ако се воде на евиденцији НСЗ - потврда од ове
службе
– ако се не воде на евиденцији НСЗ - изјава два
сведока оверена код органа управе у којој треба
навести да је лице незапослено, од чега се издржава и колика су му примања била за претходни
месец
– за старија лица без примања уверење од ПИО
фонда да се не налазе на евиденцији фонда
5. Остала документа:
– за самце изјава два сведока оверена код органа
управе да живе сами
– уговор о подстанарском односу уколико тражилац
помоћи живи као подстанар, или изјава оверена
код органа управе дата од станодавца да је тражилац помоћи његов подстанар,
– за самохране родитеље доказ о самохраности
(пресуда о разводу, извод из МКР о упису само
једног родитеља, извод из МКУ за умрлог родитеља, изјава самохраног родитеља да сам брине о
детету (деци без учешћа другог родитеља)),
– Решење о инвалидности,
– лекарски налази о природи болести, не страији од
6 месеци,
– школске потврде за децу која су на редовном школовању,
– доказ о власништву на објекту у коме подносилац
захтева станује - власнички лист и слично.
ПОСТУПАК РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 7.
Комисија заседа уколико је обезбеђено присуство
више од половине чланова комисије и све одлуке доноси
консензусом.
Комисија доноси Правилник којим ће ближе регулисати и уредити услове и критеријуме за избор корисника
помоћи, на који ће сагласност дати Градско веће.
Комисија је у обавези да обезбеди пуну информисаност потенцијалних корисника на територији града Смедерева, користећи средства информисања-телевизију, радио,
огласне табле Градске управе, месних заједница, Центра за
социјални рад, Црвеног крста, ЗЦ „Свети Лука“ и слично.
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Комисија ће обавезе наведене у овом члану извршити
јавним позивањем.
Члан 8.
Комисија је у обавези да пропише форму пријавног
обрасца, који ће се попуњавати приликом пријаве, од стране потенцијалног корисника за помоћ. Пријавни образац ће
се преузимати у Служби повереништва за избеглице Градске управе Смедерево, улица Трг Републике број 12.
Попуњени пријавни образац са прилозима - потребном документацијом из члана 6. овог Правилника, у запечаћеној коверти предаје се на шалтеру Градске управе Смедерево, улица Омладинска број 1.
Члан 9.
Комисија задржава право да затражи допуну документације и мимо документације наведене у члану 6. Правилника у циљу пружања помоћи кориснику да оствари право
на помоћ, као и да провери податке приложене уз пријавни
образац.
Члан 10.
Истеком рока наведеном у јавном позиву, који не може
бити мањи од 8 дана од објављивања јавног позива, Комисија сачињава списак самаца, породица и домаћинстава
који су остварили право на помоћ.
Комисија сачињава три списка и то: списак за избеглице у статусу, за бивше избеглице и за интерно расељена
лица.
Спискови се објављују на сајту Градске управе Смедерево.
Члан 11.
На објављене спискове, корисника незадовољни подносиоци захтева имају право приговора у року од три дана
од дана објављивања.
Комисија је у обавези да разматра приговоре и донесе
одлуку о коначним списковима у року од три дана од дана
истека рока за подношење приговора и коначне спискове
корисника помоћи објави на сајту Градске управе Смедерево.
На коначне спискове не може се изјавити приговор.
Члан 12.
Комисија је у обавези да коначне спискове корисника
са текстом Правилника достави Комесаријату за избеглице
Републике Србије у року од два дана од дана коначности.
Члан 13.
Комисија доставља сву потребну документацију Комесаријату за избеглице о спровођењу поступка донације и
правдању исте. Задужује се Служба повереништа за избеглице града Смедерева за извршење донације, као и да по
извршењу донације обавести Комисију.
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Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу одмах по доношењу
решења Градског већа о давању сагласности на исти.
Број: 02-148/2012
У Смедереву, 21.08.2012.године
КОМИСИЈА
Љиљана Животић Живановић – председник, с. р.
Др Ивица Јевтић – заменик председника, с. р.
Зоран Радојковић – члан, с. р.
Надежда Шегић – члан, с. р.
Татјана Павловић-Огњановић – члан, с. р.
Радица Станковић – члан, с. р.
Весна Емершић – члан, с. р.
217.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009 и 99/2011) и
Решења о образовању Комисије за израду Правилника о
начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из
буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор програма удружења који се финансирају из буџета града Смедерева, број 02-43/2012-12 од 19. марта 2012.
године, Комисија je на седници одржаној 31. августа 2012.
године, донела
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин и критеријуми
за избор програма од јавног интереса ( у даљем тексту: програми ) које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета града Смедерева, поступак спровођења
јавног конкурса за избор програма удружења, као и права и
обавезе корисника чији је програм изабран да буде финансиран средствима из буџета града Смедерева.
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 трајно.
Члан 3.
Комисија обавља следеће послове:
1. доноси Правилник о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења
грађана и финансирају се из буџета града Смедерева и за
спровођење јавног конкурса за избор програма удружења
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који се финасирају из буџета града Смедерева, на који сагласност даје Градско веће,
2. објављује јавни позив за избор програма које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета града Смедерева, у складу са Законом о јавним набавкама, на
сајту града и у једном јавном гласилу на територији града
Смедерева,
3. разматра пријаве, сачињава листу и доноси одлуку
о избору програма,
4. доставља коначну одлуку корисницима и јавним
службама на реализацију,
5. извештава о резултатима и реализацији утрошених
средстава.
Члан 4.
Под програмима од јавног интереса из члана 1. овог
Правилника подразумевају се програми у следећим областима: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о
деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћи
старима, здравствене заштите, заштите и промовисање
људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и
развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, као хуманитарни и остали програми у којима удружења
искључиво и непосредно следе јавне потребе.
Члан 5.
Висина средстава за финансирање програма из члана
4. овог Правилника утврђује се сваке године Одлуком о буџету града.
Члан 6.
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса су:
– да удружење има статус правног лица,
– да је седиште удружења на територији града Смедерева и да се програми реализују на територији града Смедерева,
– да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је уписано у одговарајући регистар,
– да удружење има усвојен годишњи план рада који
обухвата програме и активности у областима које су од јавног интереса,
– број чланова удружења.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења
која:
– располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују
,
– своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника,
– могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на
предложене трошкове,
– имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката,
– своје програмске и пројектне активности базирају
на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу,
– раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним животним ситуцијама.
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Члан 7.

Члан 11.

Средства из члана 5. овог Правилника се додељују на
основу јавног конкурса.
Комисија расписује јавни конкурс и спроводи поступак.
Члан 8.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима
Конкурса, сачињава извештај, утврђује предлог одлуке о
избору програма који ће се финансирати са наведеним износима новчаних средстава и предлог доставља Градском
већу у року од 15 дана од дана закључења конкурса.
На основу предлога одлуке Комисије, Градско веће доноси Одлуку о финансирању програма од јавног интереса
које реализују удружења грађана и која се финансирају из
буџета града Смедерева.

Акт о расписивању јавног конкурса се објављује у
виду огласа на сајту града Смедерева и у једном штампаном гласилу на територији града Смедерева и он мора да
садржи:
– предмет јавног конкурса,
– дефинисање потребне документације која се подноси уз пријаву на конкурс,
– критеријуме за одабир програма,
– датум почетка и завршетка јавног конкурса,
– адресу на коју се доставља пријава.
Члан 9.

Члан 12.
На основу Одлуке из члана 11. овог Правилника, градоначелник града Смедерева закључује појединачне уговоре о финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који ће се финансирати из буџета
града Смедерева.
Уговорима из претходног става овог Правилника уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин
и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију
програма, односно пројеката, обавеза подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе
уговорних страна.

Пријава на конкурс за избор програма удружења која
се финансирају из буџета града Смедерева се подноси Комисији за спровођење јавног конкурса навођењем основних података о удружењу на обрасцу пријава на конкурс.
Образац пријаве на конкурс је саставни део овог Правилника и преузима се у надлежној служби.
Уз пријаву удружења подносе програм који садржи:
– назив и седиште удружења,
– доказ о упису удружења у регистар надлежног органа,
– одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
– прецизирање на коју област се програм односи,
– податке о циљној групи – лица на која се програм
односи,
– детаљан опис програма и дефинисање његове сврхе,
– време реализације програма, финансијски план програма са структуром средстава,
– референце и друге публикације о активности удружења,
– изјава овлашћеног лица да ће средства трошити наменски, потписана и оверена печатом.

Конкурс из члана 1. овог Правилника за наредну буџетску годину расписаће се до 1. октобра текуће године.
Изузетно за 2012. годину, конкурс ће се расписати у
року од 15 дана од дана ступања овог Правилника на снагу.
Конкурс ће важити за период до 31.12.2012. године.

Члан 10.

Члан 15.

Комплетна конкурсна документација се доставља у
затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни
подаци о подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом на адресу: Градска управа града
Смедерева – Комисији за спровођење јавног конкурса за
избор програма удружења која се финансирају из буџета
града Смедерева, Улица омладинска број 1, Смедерево.
Приликом отварања пријава Комисија води записник
о отварању пријава, након чега се приступа разматрању
пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Овај Правилнк ступа на снагу даном доношења Решења о давању сагласности од стране Градског већа и биће
објављен у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 13.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за
намене за која су додељена.
Удружења којима су додељена средства су дужна да
до краја буџетске године поднесу извештај градоначелнику,
као и да доставе доказе о наменском трошењу средстава у
складу са закљученим Уговорима.
Члан 14.

Број 400-6640/2012
У Смедереву, 31. августа 2012. године
КОМИСИЈА:
Марија Андесилић – председник Комисије, с. р.
Надежда Шегић – члан, с. р.
Добрила Траиловић – члан, с. р.
Јелена Марковић - члан, с. р.

31. август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 11

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРАЈУ
СЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Назив учесника конкурса
Седиште, адреса и број
Број телефона
Број факса
E – mail адреса
Број жиро – рачуна и назив банке
ПИБ број учесника конкурса
Матични број
Име и презиме одговорне особе удружења
ЈМБГ одговорне особе
Адреса и место пребивалишта одговорне особе
Функција одговорне особе
Телефон одговорне особе
E – mail одговорне особе
Име и презиме особе задужене за контакт
Телефон особе задужене за контакт
E – mail адреса особе задужене за контакт
Област за коју се конкурише
Износ средстава потребан за потпуну
реализацију програма
Износ средстава који се потражују из буџета Града
Износ сопствених прихода уложених у реализацију програма
Износ средстава која су остварена из других извора за
реализацију програма
Оверена изјава одговорног лица удружења да ће средства
трошити наменски у складу са својим програмом.

У ____________________________________ ,

________________________________
Одговорно лице

___________________________ 2012. године
М.П.

Уз пријаву удружења прилажу програм који
садржи :
– назив и седиште удружења;
– доказ о упису удружења у регистар надлежног
органа;
– одлуку надлежног органа удружења о
усвајању програма рада за текућу годину;
– прецизирање на коју се област програм
односи;

– податке о циљној групи – лица на која се
програм односи;
– детаљан опис програма и дефинисање његове
сврхе;
– време реализације програма , финасијски план
програма са структуром средстава;
– референце и друге публикације о активности
удружења.

Страна 18 – Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

31. август 2012. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
УДРУЖЕЊА
__________________________________________________

Изјављујем као одговорно лице удружења___________________________________________
да ће се добијена средства трошити наменски и у складу са програмом којим је удружење конкурисало на
јавном конкурсу за избор програма удружења која се финансирају из буџета
Града Смедерева.

М.П.

31. август 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 – Број 11

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

199. Решење о давању сагласности на Правилник о
начину, критеријумима и мерилима за избор
пружаоца услуга из области јавног информисања
који се финансирају из буџета града Смедерева
и за спровођење јавног конкурса за избор
пружаоца услуга из области јавног информисања
који се финансирају из буџета града Смедерева
200. Решење о давању сагласности на Правилник о
утврђивању критеријума и услова за избор
корисника за доделу хуманитарних пакета хране
за најугроженије породице избеглица и интерно
расељених лица на територији града Смедерева

1

1

201. Решење о измени Решења о образовању Комисије
за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику
и именовању чланова и координатора Комисије
1
202. Решење о давању сагласности на Правилник о
начину и критеријумима за избор програма од
јавног интереса које реализују удружења грађана
и финансирају се из буџета града Смедерева и за
спровођење јавног конкурса за избор програма
удружења који се финансирају из буџета града
Смедерева

2

ГРАДОНАЧЕНИК
203. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

204. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

205. Решење о образовању Локалног савета за
побољшање положаја Рома у граду Смедереву
и именовању председника, заменика председника
и чланова Савета

3

206. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

207. Одлуку о преусмеравању апропријација у корист
текуће буџетске резерве

4

208. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

Рег. бр.

Страна

209. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

210. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

211. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

АКТА КОМИСИЈА
212. Правилник о начину, критеријумима и мерилима
за избор пројекта у култури који се финансирају
из буџета града Смедерева и за спровођење јавног
конкурса за избор пројекта у култури који се
финансирају из буџета града Смедерева

6

213. Правилник о начину и критеријумима за избор
услуга у области социјалне заштите које се
финансирају из буџета града Смедерева и за
спровођење јавног конкурса за избор услуга у
области социјалне заштите које се финансирају
из буџета града Смедерева

7

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

9

215. Правилник о начину, критеријумима и мерилима
за избор пружаоца услуга из области јавног
информисања који се финансирају из буџета града
Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
пружаоца услуга из области јавног информисања
који се финансирају из буџета града Смедерева
10
216. Правилник о утврђивању критеријума и услова за
избор корисника за доделу хуманитарних пакета
хране за најугроженије породице избеглица и
интерно расељених лица на територији града
Смедерева
13
217. Правилник о начину и критеријумима за избор
програма од јавног интереса које реализују
удружења грађана и финансирају се из буџета
града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор програма удружења који се финансирају
из буџета града Смедерева
15
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