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СМЕДЕРЕВО, 21. АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
107.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-Одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично
тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 5.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
21. јуна 2020. године, и то:
1. Јасни Аврамовић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
2. Јовану Бечу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
3. Јасмини Војиновић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
4. Дејану Стошићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
5. Милошу Томовићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
6. Весни Киш Костић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
7. Олгици Обрадовић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
8. Ђорђу Здравковићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
9. Бојану Теофиловићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
10. Стојану Босићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
11. Снежани Стојиљковић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
12. Марији Марковић Ставрић, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
13. Живку Кокановићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;

14. Драгану Ђорђевићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
15. Драгану Стевановићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
16. Јасмини Стевић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
17. Јелени Атанасковић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
18. Предрагу Леповићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
19. Владимиру Нешићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
20. Срђану Стефановићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
21. Миши Ивковићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
22. Марији Сарафимовић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
23. Биљани Стојковић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
24. Милошу Милошевићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
25. Дејану Стојковићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
26. Бојану Лукићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
27. Милени Јовановић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
28. Мирку Шкрбићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
29. Тајани Шљапић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
30. Далибору Вишњићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
31. Милошу Станојевићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
32. Лидији Ћосо, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
33. Марији Милетић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
34. Живораду Ристићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
35. Николи Мијатовићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
36. Радиши Јовановићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
37. Љиљани Ристић-Грковић, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
38. Ивани Лазић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
39. Бојану Васићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
40. Милошу Радојковићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
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41. Саши Бранежцу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
42. Марији Алексић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
43. Јелени Максимовић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
44. Горану Станојловићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
45. Слободану Станићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
46. Живославу Стевановићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.;
47. Бранчету Стојановићу, са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
48. Јелени Којић, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
49. Миловану Костићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
50. Славиши Максимовићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић
Палма“;
51. Татјани Павловић Огњановић, са Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић
Палма“;
52. Вељку Баровићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
53. Марку Грујићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ
- „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
54. Тањи Вакуловић, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
55. Тамари Живановић, са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
56. Зорану Ристићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
57. Љубиши Ђорђевићу, са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
58. Дејану Перовићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“;
59. Срђану Богдановићу, са Изборне листе МЕТЛА
2020 - ПРОФЕСОР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ;
60. Небојши Јовановићу, са Изборне листе МЕТЛА
2020 - ПРОФЕСОР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ;
61. Милоратки Бојовић, са Изборне листе МЕТЛА
2020 - ПРОФЕСОР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ;
62. Јовици Вујовићу, са Изборне листе МЕТЛА 2020 ПРОФЕСОР НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ;
63. Ивану Совтићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА СМЕДЕРЕВО;
64. Игору Жарковићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА СМЕДЕРЕВО;
65. Драгану Џелетовићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА СМЕДЕРЕВО;
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66. Наташи Марковић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА ЗА СМЕДЕРЕВО;
67. Ивану Стевановићу, са Изборне листе Група грађана Уједињена демократска Србија - Кључ промена -За наше Смедерево - др Иван Стевановић;
68. Емилу Јеремићу, са Изборне листе Група грађана
Уједињена демократска Србија - Кључ промена -За
наше Смедерево - др Иван Стевановић;
69. Анђелки Анастасијевић, са Изборне листе Група
грађана Уједињена демократска Србија - Кључ промена -За наше Смедерево - др Иван Стевановић;
70. Драгиши Јовановићу, са Изборне листе Група грађана Уједињена демократска Србија - Кључ промена -За наше Смедерево - др Иван Стевановић.
II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од
дана потврђивања мандата.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“, на сајту града Смедерева и на огласној табли Градске
управе града Смедерева.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
члану 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
члану 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члану 5. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Како је Законом о локалним изборима утврђено да о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним гласањем,
а да у гласању учествују кандидати за одборнике којима су
мандати додељени на основу података које су подносиоци
изборних листа доставили Изборној комисији и који имају
уверење Изборне комисије да су изабрани, то је Скупштина
образовала Верификациони одбор за потврђивање мандата
од 3 члана која су предложиле три изборне листе које су
добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини
града. Верификационим одбором је председавао његов најстарији члан.
Након образовања Верификационог одбора одборници
су предали Одбору своја уверења о избору.
Целокупан изборни материјал Изборна комисија је ставила на располагање Верификационом одбору за потврђивање мандата одборника.
Иначе, на изборима за одборнике Скупштине града
Смедерева који су одржани 21. јуна 2020. године:
-И
 зборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ
ДЕЦУ. освојила је 46 одборничких мандата;
-И
 зборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма“ освојила је 12 одборничких
мандата;
-И
 зборна листа МЕТЛА 2020 - ПРОФЕСОР НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ освојила је 4 одборничка мандата;
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- Изборна листа АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ - ПОБЕДА
ЗА СМЕДЕРЕВО освојила је 4 одборничка мандата и
- Изборна листа Група грађана Уједињена демократска
Србија - Кључ промена -За наше Смедерево - др Иван
Стевановић освојила је 4 одборничка мандата.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије број 013-111/2020 од 2.7.2020. године утврдио да
су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни
са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу Извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
У гласању су учествовали кандидати за одборнике који
су имали уверење Изборне комисије да су изабрани.
С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења овог Решења.
Број 02-110/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.
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лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа Паркинг сервис Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 4/2018).
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Јовану Бечу,
потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању
мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21. јуна 2020.
године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом
30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за
престанак функције вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-126/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године

108.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, ЈОВАНУ БЕЧУ, престаје функција вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево, даном доношења овог Решења,
због потврђивања мандата одборника у Скупштини града
Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

109.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, РАДИШИ ЈОВАНОВИЋУ, престаје
функција председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, даном доношења овог
Решења, због потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона
о локалној самоуправи.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2019), којим је Радиша Јовановић
именован за председника Надзорног одбора, представника
Оснивача, наведеног Предузећа.
Како је на конститутивној седници Скупштине града Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Радиши
Јовановићу, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21.
јуна 2020. године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу
са чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за престанак функције председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево,
именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-141/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

110.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, АНЂЕЛКИ АНАСТАСИЈЕВИЋ, престаје функција члана Надзорног одбора Центра за соци-

21. август 2020. године

јални рад Смедерево, даном доношења овог Решења, због
потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра
за социјални рад Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016), којим је Анђелка Анастасијевић именована за члана Надзорног одбора, представника Оснивача,
наведене Установе.
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Анђелки
Анастасијевић, потврђен одборнички мандат Решењем о
потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
21. јуна 2020. године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за престанак функције члана Надзорног одбора
Центра за социјални рад Смедерево, именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-138/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

111.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),

21. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, ПРЕДРАГУ ЛЕПОВИЋУ, престаје
функција члана Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, даном доношења овог Решења, због
потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи.

Страна 5 – Број 12

112.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Констатује се да, ЈАСМИНИ СТЕВИЋ, престаје функција председника Надзорног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, даном доношења овог Решења, због
потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018 и 3/2019-др.решење), којим је Предраг
Леповић именован за члана Управног одбора, представника
здравствене Установе.
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Предрагу
Леповићу, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21.
јуна 2020. године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу
са чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли
услови за престанак функције члана Управног одбора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву, именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-142/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2018), којим је Јасмина Стевић именована за председника Надзорног одбора, представника
Оснивача, наведене Установе.
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Јасмини
Стевић, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за
одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21. јуна
2020. године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за престанак функције председника Надзорног одбора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-143/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

113.
На основу члана 30., став 3. и члана 32., у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, ВЕЉКУ БАРОВИЋУ, престаје функција члана Управног одбора Апотекарске установе „Смедерево“ у Смедереву, даном доношења овог Решења, због
потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи.

21. август 2020. године

њу мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21. јуна 2020.
године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом
30. став 3. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за
престанак функције члана Управног одбора Апотекарске
установе „Смедерево“ у Смедереву, именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-139/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

114.
На основу чланова 32. и 51., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

I

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Констатује се да, др ЈАСНИ АВРАМОВИЋ, престаје
функција градоначелнице града Смедерева, даном доношења овог Решења, због потврђивања мандата одборника
у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 51.
Закона о локалној самоуправи.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 30. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да даном потврђивања одборничког мандата
лицима које је именовала, односно поставила скупштина
јединице локалне самоуправе престаје функција на коју су
именовани, односно постављени.
Чланом 32. истог Закона прописане су надлежности
скупштине општине, а чланом 66. став 3. да се одредбе које
се односе на скупштину општине примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 и 1/2019), којим је Вељко Баровић именован за члана Управног одбора,
представника Оснивача, наведене Установе.
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Вељку Баровићу, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђива-

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 51. истог Закона, између осталог, прописано је
да престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је Решење о
избору градоначелнице града Смедерева др Јасне Аврамовић („Службени лист града Смедерева“, број 7/2016).
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Како је на конститутивној седници Скупштине града Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Јасни
Аврамовић, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21.
јуна 2020. године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу
са чланом 51. Закона о локалној самоуправи, стекли услови
за престанак функције градоначелнице града Смедерева,
именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-127/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

Страна 7 – Број 12

Скупштина града Смедерева на 19. седници одржаној
25. марта 2019. године донела је Решење о избору заменика
градоначелника града Смедерева Дејана Стошића („Службени лист града Смедерева“, број 1/2019).
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Дејану Стошићу, потврђен одборнички мандат Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21. јуна 2020.
године, број 02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом
51. Закона о локалној самоуправи, стекли услови за престанак функције заменика градоначелника града Смедерева,
именованом лицу.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-128/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

115.
На основу чланова 32. и 51., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

116.
На основу чланова 32. и 51., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је

I
Констатује се да, ДЕЈАНУ СТОШИЋУ, престаје функција заменика градоначелника града Смедерева, даном доношења овог Решења, због потврђивања мандата одборника у Скупштини града Смедерева, а у складу са чланом 51.
Закона о локалној самоуправи.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 51. истог Закона, између осталог, прописано је
да престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.

РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да члановима Градског већа града Смедерева, и то:
- Јамини Војиновић
- Јелени Лалић
- Браниславу Дробњаковићу
- Славиши Стошићу
- Драгану Станићу
- Милошу Томовићу
- Марини Тирнанић
- Саши Бранешцу
- Светлани Михајловић
- Јовани Лукић и
- Дејану Миленковићу
престају функције чланова Градског већа града Смедерева,
даном доношења овог Решења, а у складу са чланом 51. Закона о локалној самоуправи.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Образложење

II

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 51. истог Закона, између осталог, прописано је
да престанком мандата скупштине престаје мандат извршних органа општине.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Како су на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, потврђени
одборнички мандати Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 21. јуна 2020. године, број
02-110/2020-07, то су се, у складу са чланом 51. Закона о
локалној самоуправи, стекли услови за престанак функција
чланова Градског већа града Смедерева наведеним лицима,
с обзиром на чињеницу да престанком мандата скупштине,
престаје мандат извршних органа града.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.

Председник Скупштине је на сталном раду у Граду и
остварује право на плату у складу са актом којим се уређују
плате изабраних лица у органима Града Смедерева.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-129/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

117.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19.
став 1. тачка 11., чланова 25., 27. и 31. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и чланова 13. и 20. Пословника Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ВЕСНА КИШ КОСТИЋ, бира се за председника Скупштине града Смедерева, на период од 4 (четири) године.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине, а чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи да се одредбе овог закона, које се односе на
Скупштину општине примењују и на градску скупштину.
Чланом 38. став 1. Закона о локалној самоуправи, чланом 25. став 1. Статута града Смедерева и чланом 13. став
1. Пословника Скупштине града Смедерева, прописано је
да Скупштина града има председника Скупштине.
Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи, чланом 27. став 1. Статута града Смедерева и чланом 13. став
3. Пословника Скупштине града Смедерева, прописано је
да се председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника скупштине општине, односно града.
Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи, чланом 31. Статута града Смедерева и чланом 20. Пословника
Скупштине града Смедерева, прописано је да председник
Скупштине може бити на сталном раду у граду.
У складу са Законом, Статутом и Пословником, председавајућем Скупштине града Смедерева достављен је Предлог кандидата за председника Скупштине града Смедерева, заведен на писарници Градске управе града Смедерева,
дана 21. августа 2020. године, под бројем 020-72/2020-07.
Наведени Предлог потписало је 55 одборника, од укупно 70 одборника Скупштине града Смедерева, што је утврђено чланом 21. став 2. Статута града Смедерева.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се председник Скупштине бира
и разрешава тајним гласањем, то је у складу са одредбама
Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор од 3 члана, представника 3 (три) Изборне
листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, Гласачки одбор је
приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког
одбора и који, између осталог, садржи констатацију да је
кандидат за председника Скупштине града Смедерева, Весна Киш Костић, изабрана за председника Скупштине гра-
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да Смедерева, са 58 гласова „за“ и 8 гласова „против“, што
је већина од укупног броја одборника, с обзиром на то да
је Статутом града Смедерева утврђено да Скупштина града
Смедерева има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председавајући Скупштине је присутним одборницима прочитао
наведени Извештај и на основу истог објавио да је Весна
Киш Костић изабрана за председника Скупштине града
Смедерева, на сталном раду у Граду.
По спроведеној процедури за избор председника Скупштине, прописаној Законом, Статутом града Смедерева и
Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор председника Скупштине града Смедерева изјаснило 58 одборника од укупно 70, одлучено је
као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 020-72/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

118.
На основу члана 32. став 1. тачка 10., члана 39., а у вези
са чланом 38. став 3. и чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),
члана 19. став 1. тачка 11. и члана 32., а у вези са чланом
27. став 1. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и члана 21.,
а у вези са чланом 13. став 3. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
БРАНЧЕ СТОЈАНОВИЋ, бира се за заменика председника Скупштине града Смедерева, на период од 4 (четири)
године.
II
Заменик председника Скупштине је на сталном раду у
Граду и остварује право на плату у складу са актом којим се
уређују плате изабраних лица у органима Града Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Страна 9 – Број 12
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине, а чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи да се одредбе овог закона, које се односе на
Скупштину општине примењују и на градску скупштину.
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи, чланом 32.
Статута града Смедерева и чланом 21. Пословника Скупштине града Смедерева, а у вези са чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи, чланом 27. став 1. Статута града
Смедерева и чланом 13. став 3. Пословника Скупштине
града Смедерева, прописано је да председник Скупштине
има заменика који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност, као и да се бира
и разрешава на исти начин као и председник Скупштине,
односно на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда
одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника скупштине
општине, односно града.
Чланом 39. став 3. Закона о локалној самоуправи и чланом 32. став 3. Статута града Смедерева, прописано је да
ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у граду.
У складу са Законом, Статутом и Пословником, председавајућем Скупштине града Смедерева достављен је
Предлог кандидата за заменика председника Скупштине
града Смедерева, заведен на писарници Градске управе
града Смедерева, дана 21. августа 2020. године, под бројем
020-73/2020-07.
Наведени Предлог потписало је 55 одборника, од укупно 70 одборника Скупштине града Смедерева, што је утврђено чланом 21. став 2. Статута града Смедерева.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се заменик председника Скупштине бира и разрешава тајним гласањем, то је у складу са
одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор од 3 члана, представника 3 (три) Изборне
листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, Гласачки одбор је
приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког
одбора и који, између осталог, садржи констатацију да је
кандидат за заменика председника Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, изабран за заменика председника Скупштине града Смедерева, са 60 гласова „за“ и 4
гласа „против“, што је већина од укупног броја одборника,
с обзиром на то да је Статутом града Смедерева утврђено
да Скупштина града Смедерева има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председавајући Скупштине је присутним одборницима прочитао
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наведени Извештај и на основу истог објавио да је Бранче
Стојановић изабран за заменика председника Скупштине
града Смедерева, на сталном раду.
По спроведеној процедури за избор заменика председника Скупштине, прописаној Законом, Статутом града
Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а
ценећи чињеницу да се „за“ избор заменика председника
Скупштине града Смедерева изјаснило 60 одборника од
укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.

21. август 2020. године

стић, то је Бојану Теофиловићу престала функција председника Скупштине из претходног сазива.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-134/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

Број 020-73/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

119.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

120.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, БРАНЧЕТУ СТОЈАНОВИЋУ, престаје функција заменика председника Скупштине града Смедерева из претходног сазива Скупштине града Смедерева,
даном доношења овог Решења.

Констатује се да, БОЈАНУ ТЕОФИЛОВИЋУ, престаје
функција председника Скупштине града Смедерева, даном
доношења овог Решења, због избора новог председника
Скупштине града Смедерева.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

II

Образложење

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева на 4. седници одржаној 18.
новембра 2016. године донела је Решење о избору заменика
председника Скупштине града Смедерева Бранчета Стојановића („Службени лист града Смедерева“, број 10/2016).
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, Бранче Стојановић изабран за заменика председника Скупштине града
Смедерева, то му је престала функција заменика председника Скупштине града Смедерева из претходног сазива.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева на 24. седници одржаној
16. децембра 2019. године донела је Решење о избору председника Скупштине града Смедерева Бојана Теофиловића
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2019).
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, изабрана за
председника Скупштине града Смедерева Весна Киш Ко-

II

21. август 2020. године
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-135/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стојан Босић, с.р.

121.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19.
став 1. тачка 12. и чланова 33. и 34. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и члана 22. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ГОРАН МИЛЕНТИЈЕВИЋ, дипломирани правник, поставља се за секретара Скупштине града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
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Чланом 40. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 33. став 2. Статута града Смедерева и чланом 22. став
2. Пословника Скупштине града Смедерева, прописано је
да се секретар скупштине поставља, на предлог председника скупштине, на четири године и може бити поново
постављен.
Чланом 40. став 3. истог Закона и чланом 34. Статута
града Смедерева, прописано је да за секретара скупштине
града може бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање 3 године.
На основу напред наведеног, председник Скупштине је
Скупштини града Смедерева предложила Горана Милентијевића, за секретара Скупштине града Смедерева, који
испуњава све услове за ову функцију прописане Законом,
Статутом и Пословником.
У складу са чланом 33. став 2. Закона о локалној самоуправи, чланом 22. став 2. Статута града Смедерева и
чланом 71. Пословника Скупштине града Смедерева, Скупштина града Смедерева је већином гласова од присутних
одборника, односно са 57 гласова „за“, 4 гласа „против“ и 8
„уздржаних“ гласова, Горана Милентијевића поставила за
секретара Скупштине града Смедерева.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-113/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године

II

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

Секретар Скупштине је на сталном раду у Скупштини
града Смедерева и остварује право на плату у складу са актом којим се уређују плате постављених лица у органима
Града Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева, прописано је да Скупштина града поставља и разрешава
секретара скупштине, а чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог Закона, које се односе на
Скупштину општине примењују и на градску скупштину.

122.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Констатује се да, МИЛИЦИ ВРАЧАР, престаје функција секретара Скупштине града Смедерева, даном доношења
овог Решења, због постављења новог секретара Скупштине
града Смедерева.
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21. август 2020. године
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Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Градоначелник града Смедерева је на сталном раду у
Граду и остварује право на плату у складу са актом којим се
уређују плате изабраних лица у органима Града Смедерева.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
одредбама Закона о локалној самоуправи и Статута града
Смедерева.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописане су
надлежности скупштине општине, а чланом 66. став 3. да
се одредбе које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева прописана је надлежност Скупштине града.
Скупштина града Смедерева на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је Решење о постављењу секретара Скупштине града Смедерева Милице
Врачар („Службени лист града Смедерева“, број 7/2016).
Како је на конститутивној седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 21. августа 2020. године, постављен
за секретара Скупштине града Смедерева Горан Милентијевић, то је Милици Врачар престала функција секретара
Скупштине из претходног сазива.
На основу напред наведеног, донето је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-140/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

123.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 39. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 25. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ЈОВАН БЕЧ, бира се за градоначелника града Смедерева, на период од 4 (четири) године.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
бира и разрешава председника општине, односно градоначелника, а чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
да се одредбе овог закона, које се односе на председника
општине примењују и на градоначелника.
Чланом 43. Закона о локалној самоуправи, чланом 39.
Статута града Смедерева и чланом 25. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да председника општине, односно градоначелника бира скупштина општине,
односно града, из реда одборника, на време од 4 године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине града.
У складу са Законом, Статутом и Пословником председник Скупштине града Смедерева предложила је кандидата за градоначелника града Смедерева.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се градоначелник бира и разрешава тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа, у складу са
чланом 45. став 3. Закона о локалној самоуправи и чланом
43. став 3. Статута града Смедерева, Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио
Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког одбора
и који, између осталог, садржи констатацију да је кандидат
за градоначелника града Смедерева, Јован Беч, изабран за
градоначелника града Смедерева, са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од укупног броја одборника, с
обзиром на то да је Статутом града Смедерева утврђено да
Скупштина града Смедерева има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Јован Беч
изабран за градоначелника града Смедерева, на сталном
раду у Граду.

21. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

По спроведеној процедури за избор градоначелника града Смедерева, прописаној Законом, Статутом града
Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а
ценећи чињеницу да се „за“ избор градоначелника града
Смедерева изјаснило 59 одборника од укупно 70, одлучено
је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-114/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

124.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19. став 1. тачка 13. и члана 39. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и члана 25.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МАРИЈА МАРКОВИЋ СТАВРИЋ, бира се за заменика
градоначелника града Смедерева, на период од 4 (четири)
године.
II
Заменик градоначелника града Смедерева је на сталном
раду у Граду и остварује право на плату у складу са актом
којим се уређују плате изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
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бира и разрешава заменика председника општине, односно
заменика градоначелника, а чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог закона, које се односе
на председника општине примењују и на градоначелника.
Чланом 43. Закона о локалној самоуправи, чланом 39.
Статута града Смедерева и чланом 25. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да кандидат за председника општине, односно градоначелника предлаже кандидата за заменика председника општине, односно градоначелника из реда одборника, кога бира скупштина општине, односно града на исти начин као председника општине,
односно градоначелника.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидата за заменика градоначелника града Смедерева, Марију Марковић
Ставрић.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се заменик председник општине, односно заменик градоначелника бира и разрешава на
исти начин као и председник општине, односно градоначелник, тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика
градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева,
у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева, Гласачки
одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је
саставио Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи констатацију да
је кандидат за заменика градоначелника града Смедерева,
Марија Марковић Ставрић, изабрана за заменика градоначелника града Смедерева, са 59 гласова „за“ и 6 гласова
„против“, што је већина од укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом града Смедерева утврђено да
Скупштина града Смедерева има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Марија
Марковић Ставрић изабрана за заменика градоначелника
града Смедерева, на сталном раду у Граду.
По спроведеној процедури за избор заменика градоначелника града Смедерева, прописаној Законом, Статутом
града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор заменика градоначелника града Смедерева изјаснило 59 одборника од
укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-115/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
МИЛОШ ТОМОВИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.

21. август 2020. године

У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Милош
Томовић, изабран за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Милош
Томовић изабран за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Милоша Томовића изјаснило 59 одборника
од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-116/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

126.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
САША БРАНЕЖАЦ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Сме-
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дерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Саша
Бранежац, изабран за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала
наведени Извештај и на основу истог објавила да је Саша
Бранежац изабран за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града
Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана Градског већа Саше Бранежца изјаснило 59 одборника од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-117/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

127.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
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III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Дејан
Миленковић, изабран за члана Градског већа града Смедерева, са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина
од укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Дејан Миленковић изабран за члана Градског већа града Смедерева.

21. август 2020. године

По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града
Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана Градског већа Дејана Миленковића изјаснило 59 одборника од
укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-118/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

128.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ЈОВАНА ЛУКИЋ, бира се за члана Градског већа града
Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
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на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Јована
Лукић, изабрана за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Јована
Лукић изабрана за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града
Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана Градског већа Јоване Лукић изјаснило 59 одборника од укупно
70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-119/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
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129.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МАРИНА ТИРНАНИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
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У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Марина
Тирнанић, изабрана за члана Градског већа града Смедерева, са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина
од укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Марина
Тирнанић изабрана за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Марине Тирнанић изјаснило 59 одборника
од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-120/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

130.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је

21. август 2020. године
РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ЧАСЛАВ ИЛИЋ, бира се за члана Градског већа града
Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Сме-
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дерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Часлав
Илић, изабран за члана Градског већа града Смедерева, са
59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом града
Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева има 70
одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Часлав
Илић изабран за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града
Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана Градског већа Часлава Илића изјаснило 59 одборника од укупно
70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-121/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

131.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
АЛЕКСАНДРА МИТИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
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III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања
о чему је саставио Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Александра
Митић, изабрана за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Александра
Митић изабрана за члана Градског већа града Смедерева.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Александре Митић изјаснило 59 одборника
од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-122/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
132.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ, бира се за члана Градског већа града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника

21. август 2020. године

бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Бранислав Дробњаковић, изабран за члана Градског већа града
Смедерева, са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је
већина од укупног броја одборника, с обзиром на то да је
Статутом града Смедерева утврђено да Скупштина града
Смедерева има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала
наведени Извештај и на основу истог објавила да је Бранислав Дробњаковић изабран за члана Градског већа града
Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Бранислава Дробњаковића изјаснило 59 одборника од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог
Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-123/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

21. август 2020. године
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133.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
СЛАВИША СТОШИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.

Страна 21 – Број 12

У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Смедерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Славиша
Стошић, изабран за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Славиша
Стошић изабран за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Славише Стошића изјаснило 59 одборника
од укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-124/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

134.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 26. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ДРАГАН СТАНИЋ, бира се за члана Градског већа града Смедерева, на период од 4 (четири) године.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 26. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове
Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
У складу са Законом, Статутом и Пословником кандидат за градоначелника предложио је кандидате за чланове
Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 80. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Гласачки одбор за избор градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Смедерева од 3
члана, представника 3 (три) Изборне листе са највећим бројем одборничких мандата у Скупштини града Смедерева.
По спроведеном поступку гласања, а које је било истовремено и обједињено гласање за градоначелника, заменика градоначелника и чланове Градског већа града Сме-
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дерева, у складу са чланом 45. став 3. Закона о локалној
самоуправи и чланом 43. став 3. Статута града Смедерева,
Гласачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања о чему је саставио Извештај, који су потписали сви
чланови Гласачког одбора и који, између осталог, садржи
констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Драган
Станић, изабран за члана Градског већа града Смедерева,
са 59 гласова „за“ и 6 гласова „против“, што је већина од
укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Извештаја Гласачког одбора, председник Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени Извештај и на основу истог објавила да је Драган
Станић изабран за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Драгана Станића изјаснило 59 одборника од
укупно 70, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду
у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.
Број 02-125/2020-07
У Смедереву, 21. августа 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

135.
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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. јула 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
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153, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 42.664,00 динара,
на име:
- ангажовања радника градске управе на спровођењу
избора у износу од 10.221,00 динар,
- Услуга доставе обавештења о изборима у износу од
32.443,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1-Скупштина града, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност
0001- Функционисање скупштине, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
9, економска класификација 416-Награде запосленима и
остали посебни расходи, у укупном износу од 10.221,00
динар и укупан план средстава ове апропријације износи
310.221,00 динар, и позиција 10, економска класификација 421-стални трошкови у укупном износу од 32.443,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
556.843,00 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 400-3396/2020-07
У Смедереву, 24. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.

програмска класификација 1201-П18 Пројекат „Друга фаза
заштитних археолошких истраживања у сектору Варошке
капије 1 Смедеревске тврђаве у 2020. години“, функција
820-Услуге културе, извор 07-Трансфери од других нивоа
власти, у укупном износу од 2.800.000,00 динара, и то:
- позиција 266.2 - Трошкови путовања, економска класификација 422 са износом од 450.000,00 динара;
- позиција 266.3 - Услуге по уговору, економска класификација 423 са износом од 2.350.000,00 динара;
такође отвара се апропријација, у оквиру раздела 4
- Градска управа, глава 4.6-Култура, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска класификација 1201-П19 Пројекат „Санација, конзервација и
презентација комплекса цркве Свете Тројице у Церовцу“, функција 820-Услуге културе, извор 07-Трансфери од других нивоа власти, у укупном износу од
5.800.000,00 динара, и то:
- позиција 266.4 - Услуге по Уговору, економска класификација 423 са износом од 515.630,00 динара;
- позиција 266.5 - Текуће поправке и одржавања, економска класификација 425 са износом од 5.284.370,00
динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4395/2020-07
У Смедереву, 24. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.

136.
На основу члана 5. став 6. 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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. јула 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
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137.
На основу члана 70. 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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 11. августа
2020. године, донела је

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о финансирању пројекта „Друга фаза заштитних археолошких истраживања у сектору
Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве у 2020. години“ и
„Санација, конзервација и презентација комплекса цркве
Свете Тројице у Церовцу“ закључених између Министарства културе и информисања и Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево и захтева Одељења за
јавне службе број 400-4395/2020-01 од 23.07.2020. године,
отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број
6/2019 и 1/2020) у оквиру раздела 4-Градска управа, глава
4.6-Култура, Програм 13-Развој културе и информисања,

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0010-Стална буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге накласификоване на другом месту, позиција
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154, економска класификација 49911-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 1.656.000,00 динара за измирење обавезе по основу Рачуна-отпремнице бр.
182/20 од 26.05.2020. године фирме ЈП Градско стамбено
Смедерево, за трошкове услуге дезинфекције стамбених
објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-34/2020-02 од 04. августа 2020.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220-Цивилна одбрана, позиција 143, економска класификација 424-Специјализоване услуге у укупном износу од
1.656.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 8.997.887,00 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 400-5433/2020-07
У Смедереву, 11. августа 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.

138.
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-позиција 266.6 – Услуге културе, економска класификација 424 са износом од 406.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5324/2020-07
У Смедереву, 17. августа 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.
139.
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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 19. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 5. став 6. 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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 17. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о финансирању пројекта „Руска
уметност у смедеревском музеју-конзервација и рестаурација слика и икона-2 фаза“, закљученог између Министарства културе и информисања и Музеја у Смедереву и
Захтева Одељења за јавне службе број 400-5324/2020-01
од 17.08.2020. године, отвара се апропријација у Одлуци о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2019 и 1/2020) у оквиру раздела 4-Градска управа, глава 4.6-Култура, Програм 13-Развој културе и информисања, програмска класификација
1201-П20 Пројекат Музеја у Смедереву „Руска уметност
у смедеревском музеју-конзервација и рестаурација слика и икона-2 фаза“, функција 820-Услуге културе, извор
07-Трансфери од других нивоа власти, у укупном износу од
406.000,00 динара, и то:

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 153,
економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Месној заједници Михајловац у износу од
67.468,00 динара, на име исплате јубиларне награде за 40
година рада у МЗ Михајловац за запослену Ракић Драгану.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Глава 4.2-Сеоске месне
заједнице, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, позиција 107, економска класификација 416–Награде запосленима и остали посебни расходи, у
укупном износу од 67.468,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 187.468,00 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 400-5126/2020-07
У Смедереву, 19. августа 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.

21. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

140.
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,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 19. августа
2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште
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јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
153, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Месној заједници Михајловац у износу
од 18.942,00 динара на име исплате боловања до 30 дана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Глава 4.2-Сеоске месне
заједнице, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, позиција 103, економска класификација
411-Плате, додаци и награде запослених, у укупном износу
од 18.942,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 3.500.265,00 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 400-5431/2020-07
У Смедереву, 19. августа 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић , с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

21. август 2020. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
107.

Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
21. јуна 2020. године

1

108.

Решење којим се ЈОВАНУ БЕЧУ, констатује престанак функције вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево

2

Решење којим се РАДИШИ ЈОВАНОВИЋУ, констатује престанак функције председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево

2

Решење којим се АНЂЕЛКИ АНАСТАСИЈЕВИЋ, констатује престанак функције
члана Надзорног одбора Центра за социјални рад Смедерево

4

Решење којим се ПРЕДРАГУ ЛЕПОВИЋУ, констатује престанак функције члана
Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

4

Решење којим се ЈАСМИНИ СТЕВИЋ,
констатује престанак функције председника Надзорног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

5

113.

Решење којим се ВЕЉКУ БАРОВИЋУ,
констатује престанак функције члана
Управног одбора Апотекарске установе
„Смедерево“ у Смедереву

6

114.

Решење којим се др ЈАСНИ АВРАМОВИЋ, констатује престанак функције градоначелнице града Смедерева

6

Решење којим се ДЕЈАНУ СТОШИЋУ,
констатује престанак функције заменика
градоначелника града Смедерева

7

109.

110.

111.

112.

115.

Рег. бр.

Страна

116.

Решење којим се члановима Градског већа
града Смедерева, и то: Јасмини Војиновић,
Јелени Лалић, Браниславу Дробњаковићу,
Славиши Стошићу, Драгану Станићу, Милошу Томовићу, Марини Тирнанић, Саши
Бранешцу, Светлани Михајловић, Јовани
Лукић и Дејану Миленковићу, констатује
престаанк функције чланова Градског већа
града Смедерева

7

117.

Решење о избору председника Скупштине
града Смедерева

8

118.

Решење о избору заменика председника
Скупштине града Смедерева

9

119.

Решење којим се БОЈАНУ ТЕОФИЛОВИЋУ, констатује престанак функције председника Скупштине града Смедерева

10

120.

Решење којим се БРАНЧЕТУ СТОЈАНОВИЋУ, констатује престанак функције
заменика председника Скупштине града
Смедерева из претходног сазива Скупштине града Смедерева

10

121.

Решење о постављењу секретара Скупштине града Смедерева

11

122.

Решење којим се МИЛИЦИ ВРАЧАР, констатује престанак функције секретара
Скупштине града Смедерева

11

123.

Решење о избору градоначелника града
Смедерева

12

124.

Решење о избору заменика градоначелника
града Смедерева

13

125.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

14

126.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

14

21. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.

Страна

Страна 27 – Број 12

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК

127.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

15

135.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

22

128.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

16

136.

Решење о отварању апропријације

23

129.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

17

137.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

23

130.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

18

138.

Решење о отварању апропријације

24

139.

24

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

19

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

140.

25

132.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

20

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

133.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

21

134.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

21

131.
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