ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 13

СМЕДЕРЕВО, 1. НОВЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
230.
На основу члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
и члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
ЈОВИЦИ ВУЈОВИЋУ, престаје мандат одборника са
25. септембром 2012. године, пре истека времена на које је
изабран због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива са функцијом одборника.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
На 3. седници Скупштине града Смедерева одржаној
25. септембра 2012. године Јовица Вујовић именован је за
директора Фонда за развој пољопривреде. Чланом 30. став
1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) утврђено је да одборник
не може бити лице које именује Скупштина, а чланом 46.
став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука
УС и 54/2011) утврђено је да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран преузимањем посла,
односно функције које су у складу са законом неспојиве са
функцијом одборника, па му је сходно наведеним члановима закона престао одборнички мандат.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-252/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

231.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011)
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ 06.
И 13. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
06. и 13. маја 2012. године, и то:
– Тањи Вакуловић, изабраној са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ – Бранче Стојановић и
– Радосаву Јовићу, изабраном са Изборне листе Демократска странка Борис Тадић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
На 3. седници Скупштине града Смедерева одржаној
25. септембра 2012. године, одборнику Милици Илић, изабраној са Изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“ – Бранче Стојановић престао је одборнички мандат пре истека
времена на који је изабрана због подношења оставке.
Такође, на истој седници одборник Јовица Вујовић изабран са Изборне листе Демократска Странка Борис Тадић
именован је за директора Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева. Јовици Вујовићу, одборнику Скупштине
града Смедерева престао је одборнички мандат пре истека
времена на који је изабран због преузимања посла, односно
функције која је у складу са законом, неспојива са функцијом одборника, са 25. септембром 2012. године.
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Дана 10. октобра 2012. године Изборној комисији за
избор одборника Скупштине града Смедерева од стране
секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење о престанку мандата одборницима Милици Илић и
Јовици Вујовићу.
У складу са Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука
УС и 54/2011), Изборна комисија је спровела прописани
поступак и Скупштини града Смедерева доставила извештај о додели нових одборничких мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата одборника,
на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина
одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле навећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборници су предали Одбору своја уверења о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије 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.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-251/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

232.
На основу члана 32. став 1. тачка 2, а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 78. и члана
79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011),
члана 4. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања („Службени гласник Републике Србије“, број 51/2007 и 14/2008 – испр.), члана 19. став 1. тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

1. новембар 2012. године
ОД Л У КУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2011.
годину
- Образложење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2011. годину и извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
2011. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2011. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2011.
године
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2011. годину износе у динарима:
I

Кориговани приливи за примљена
средства у обрачуну (Ознака ОП
у Обрасцу 4433)
2.579.826 хиљада динара

II Кориговани одливи за исплаћена средства
у обрачуну (Ознака ОП у
Обрасцу 4435)
2.567.447 хиљада динара
				
Члан 3.
У завршном рачуну буџета града Смедерева у Билансу
стања у периоду од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2011.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 5.935.967 хиљада динара и укупна пасива у износу од
5.935.967 хиљада динара. Структура активе и пасиве на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 4.891.166
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 1.044.801
хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 1.224.485 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 4.711.482 хиљаде динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2011. до 31. децембра 2011. године (Образац 2) утврђени
су:
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(у хиљ. динара)

1. Укупно остварени текући приходи и примања
од продаје нефинансијске имовине
2.228.529
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
за набавку нефинансијске имовине

2.380.834

3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(ред.бр.2-ред.бр.1)
152.305
4. Кориговани вишак прихода и примања
а) увећан за укључивање:

358.250

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања
из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
10.346
- дела новчаних средстава амортизације који
је коришћен за набавку нефинансијске имовине
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
- износа расхода и издатака за нефинансијску
имовину, финансираних из кредита

148.339

- износа примања коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године
199.565
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине
за отплату обавеза по кредитима

91.204

- утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине 

95.421

Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања на одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.228.529 хиљада динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.380.834 хиљада динара
321121-Вишак прихода-суфицит у износу од 19.320
хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2011. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 360.084 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 471.685 хиљада динара
– Мањак примања у износу од 111.601 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3161).
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Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2011. до 31. децембра 2011. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани одливи и
салдо готовине на крају године на одговарајућим синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.216.349 хиљада
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 12.180 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 347.904 хиљада динара
400000-Текући расходи у износу од 2.095.774 хиљада
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
285.060 хиљада динарa.
600000-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 186.625 хиљада динара.
– Салдо готовине на крају године у износу од 19.320
хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4438).
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2011. до 31. децембра 2011. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава, односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, основне организације обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 2.228.529 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 2.380.834 хиљада динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 152.305 хиљада динара (ознака ОП 5435)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 347.904 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 186.625 хиљада динара
- Вишак примања у износу од 161.279 хиљада динара
(ознака ОП 5438)
- Вишак новчаних прилива у износу од 8.974 хиљада
динара (ознака ОП 5440)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2011. годину је и Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2011. годину са образложењем сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава
и извршења.
Члан 9.
Стање на рачуну буџета града Смедерева на дан
30.12.2011. године износило је 32.830.040 динара. Средства
у износу од 160.570.691 динар наменски су опредељена:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 17.192.291 динар;
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- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 1.426.107
динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода од пољопривреде и шумарства у износу од 310.554 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од
16.343.749 динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од зарада у износу од 3.561.351 динар;
-средства за заштиту животне средине – накнаде у
укупном износу од 27.349.578 динара;

1. новембар 2012. године
Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2011. годину доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-5801/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

- средства остварена од закупа пољопривредног земљишта у износу од 16.125.610 динара;
- средства остварена од промене намене земљишта у
износу од 9.431.009 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево у износу од 11.995.970 динара;
- депозит и закуп пословног простора у износу од
1.107.936 динара;
- уплаћен депозит за закуп пољопривредног земљишта
у износу од 4.864.510 динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу
од 801.346 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у износу од 57.648 динара;

233.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012), члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

- наменска средства за хватање паса луталица у износу
од 628.809 динара;

ОД Л У КУ

- средства од Министарства омладине и спорта - Канцеларија за младе – имплементација ЛАП-ови у износу
од 5.009 динара;

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ

- средства остварена од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у износу од 18.069.128 динара;

I ОПШТИ ДЕО

- средства за Пројекат организованог превоза особа са
инвалидитетом у износу од 1.700.000 динара;

Члан 1.

- средства за Колективни центар „Ора Сартид“ Радинац
у износу од 86 динара;
- средства од Фонда за заштиту животне средине за
суфинансирање пројекта „Пројекат уклањања дивљих
депонија, ремедијације и рекултивације девастираног
земљишта на подручју града Смедерева“ у износу од
24.000.000 динара;
- Комесаријат за избеглице-пројекат подршке ЛАП-овима-помоћ за економско оснаживање породице у износу
од 2.400.000 динара;
- Комесаријат за избеглице – за набавку грађевинског
материјала у износу од 3.200.000 динара.

У Одлуци о буџету града Смедерева за 2012. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012)
члан 1. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци
буџета града Смедерева за 2012. годину утврђују се у износу од 3.329.400.000 динара“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
,,Приходи и примања буџета града Смедерева за 2012.
годину утврђују се у укупном износу од 3.329.400.000 динара“.
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Члан 6.

Члан 1.

У члану 8. став 2. Одлуке о буџету града Смедерева
за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број
8/2011 и 10/2012) проценат „1,5%“ мења се процентом
„2%“.

Овом Одлуком усваја се Елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини (локација
индустријска зона – индустријски парк, катастарска парцела број 233/60) под условима повољнијим од тржишних.
Члан 2.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-8448/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини (локација индустријска зона – индустријски парк, катастарска
парцела број 233/60) под условима повољнијим од тржишних.
Члан 3.
Одлука о усвајању Елабората ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 463-97/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

234.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ (ЛОКАЦИЈА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
– ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 233/60) ПОД УСЛОВИМА ПОВОЉНИЈИМ
ОД ТРЖИШНИХ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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1 I Део

1.1 Уводни део
После вишемесечног интересовања о могућностима инвестирања у
Смедереву, уследила је посета француског инвеститора,власника и директора
компаније ASTERIE Dispositifs Medicaux. Господин Didier Le Goux са својим
сарадницима се састао са Градоначелницом града Смедерева,13.07.2012.године
и изразио заинтересованост да купи земљиште и изгради фабрику у Смедереву
на локацији Индустријске зоне,што је и потврдио Писмом о намерама од
17.07.2012.године.
Градско веће града Смедерева,на седници одржаној 23.августа 2012.године
донело је Закључак број 463-97/2012-12, којим се задужује Дирекција за
изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП да након
разматрања и оцене Писма о намерама фирме ASTERIE Dispositifs Medicaux,
утврди Предлог одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење катастарске
парцеле број 233/60, површине 29.629 м2 уписане у РГЗ-Служби за катастар
непокретности Смедерево,по цени која је нижа од тржишне цене,као и сам текст
огласа,који ће бити расписан након добијања претходне сагласности Владе
Републике Србије и достави их на сагласност Градском већу града Смедерева.
Дана 31.08.2012.године,Градоначелник града Смедерева донео је Решење
бр.02-160/2012-12, о образовању Радне групе за пружање стручне помоћи
одељењу за Локални економски развој у вези са израдом елабората оправданости
за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева,по цени
нижој од тржишне, а у вези катастарске парцеле бр.233/60 КО Смедерево – ЛН
број 14991.
У Радну групу су именовани:
1. Драган Крстић,начелник Одељења за урбанизам,изградњу и комуналне
делатности - председник
2.Србислав Бојковић,заменик Градског јавног правобраниоца,члан
3.Дамњан Стајић,шеф Одсека за трезор у Одељењу за финансије,члан и
4.Тања Крчум,шеф Одсека за заштиту животне средине у Одељењу за
урбанизам,изградњу и комуналне делатности,члан.
Након одржаног радног састанка Радне групе, 6.09.2012. са Одељењем за
локални економски развој Градске управе града Смедерева, отпочеле су све
активности на изради елабората.
Правни основ за израду елабората:
1. Закон о планирању и изградњи(„Сл.гласник РС“,број 72/2009,81/2009 и 24/2011).
2. Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или
да у закуп грађевинско земљиште по цени,мањој од тржишне цене,односно
закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“,број13/2010,54/2011 и 21/2012).
3.Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Сл.лист града
Смедерева“,број 2/2012)
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1.2 Профил заједнице -положај,општи подаци,демографија
1.2.1 Географски положај (локација)

Смедерево је позиционирано на 40,390 северне географске ширине и 20,570
источне географске дужине. Налази се у североисточном делу Републике Србије,
на другој по величини европској реци Дунаву. Од престонице, Београда, удаљено
је свега 46 км.
Основни потенцијал Града Смедерева је управо његов карактеристичан
микроположај односно изузетно повољан геосаобраћајни положај између два
европска коридора - копненог X - ауто-пут и водног - VII - Дунав. Ову предност са
локалног аспекта сагледавања треба максимално искористити.
Град Смедерево захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода
Панонског басена, у крајњем северо-источном делу Шумадије. Територија Града
припада Подунављу и доњем Поморављу. Простире се непосредно испред ушћа
Велике Мораве у Дунав, при чему (у хидрографском погледу) највећим делом
припада сливу Велике Мораве.
Укупна површина Града Смедерева износи 484км2.
Најзначајнија природна предност Смедерева,у односу на суседне градове,
али имајући у виду и остале подунавске Регионе, је изузетно повољна, заправо
стратешки најповољнија географско-саобраћајна локација јер поседује
најсевернију луку на Дунаву која може да прими црноморске бродове. Низводно
од Смедерева се налази ковински мост, који је уједно последња веза са левом
обалом Дунава све до ХЕ „Ђердап I“.
Према Просторном плану Републике Србије, Смедерево је регионални
центар и налази се на месту сустицања два приоритетна планирана појаса
интензивног развоја (Савско-Дунавског и Дунавско-Велико Моравског), а у плану је
да се профилише као лучки град и као мултимодално саобраћајно чвориште.

1.2.2 Општи подаци
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27 – Број 13
да се профилише као лучки град и као мултимодално саобраћајно чвориште.

1.2.2 Општи подаци
Табела 1. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2011.
Број насеља
Број градских насеља
Број осталих насеља
Број катастарских општина
Просечна величина катастарске општине
(км2)

Општина/Град

Округ

28
1
27
30

59
3
56
65

17,30

4

21,60

Град Смедерево је основна територијална јединица у којој грађани
остварују локалну самоуправу у складу са Уставом.
Територују Града Смедерева, по подацима из Пописа становништва,чине
подручија 28 насељених места, које улазе у њен састав.

1.2.3 Становништво (број становника и стопа раста)
Табела 2. Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа. (РЗС)
Број
становника
у општини
Промена
броја
становника у
општини
Стопа раста
броја
становника у
општини
Стопе раста
броја
становника у
округу
Стопа раста
броја
становника у
Србији

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

59.545

66.132

77.682

90.650

107.366

110.768

109.809

107.528

/

6.587

11.550

12.968

16.716

3.402

-959

-2281

/

11,06

17,46

16,69

18,44

3,17

-0,9

-2,08

/

7,80

9,20

9,50

11,80

2,60

-0,6

-5,76

/

6,30

8,40

7,90

7,30

1,20

0,9

-5,03

1.2.4 Миграције становништва
Смедерево је годинама било под ударом миграторних кретања
становништва које се из различитих крајева досељавало и дистрибуирало на ово
подручје. Тренутно на територији Града Смедерева живи 49,6% досељеног
становништва, што значи да је тек нешто више од половине аутохтоно
становништво.
Мотиви за пресељавање били су различити у разним временским
периодима, почев од економских, социјалних, па до политичких, који свакако
укључују психолошке и моралне мотиве.
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Разлози за насељавање су такође различити: у основи је развијена
привредна база и почетак индустријализације, али и
широка отвореност
Смедерева према југу, долином Велике Мораве, непосредна близина Београда
као водећег центра итд.

1.2.5 Привреда
1.2.5.1 Привредна структура
Привредна и техничка структура, иако декларисана са озбиљним
недостацима и заостацима у односу на захтеве будућег квалитетнијег и
динамичнијег развоја града, заједно са великим кадровским потенцијалом, добра
је основа и велики потенцијал у даљем развоју града Смедерева.
Табела 3. Број привредних друштава према статусу, 15.11.2011. (АПР)
Процентуално учешће
Број
(%)
Активна привредна друштва
Привредна друштва обрисана из
регистра
Привредна друштва у процесу
ликвидације
Привредна друштва у процесу
регистрације
Привредна друштва у стечајном
поступку
Ван надлежности регистра привредних
субјекта
Укупно

978

68,8

365

25,7

44

3,1

18

1,3

10

0,7

6

0,4

1421

100

Табела 4. Број привредних друштава према правној форми, 15.11.2011.(АПР)

Друштвено предузеће
Друштво са ограниченом
одговорношћу
Јавно предузеће
Огранак страног правног лица
Ортачко друштво
Отворено акционарско друштво
Пословно удружење
Представништво страног правног
лица
Задруга
Затворено акционарско друштво
Друго
Укупно

Број

Процентуално
учешће (%)

Број
активних

Процентуално
учешће(%)

3

0,2

2

0,2

1264

89

902

92,2

10
2
53
15
2

0,7
0,1
3,7
1,1
0,1

6
2
27
11
1

0,6
0,2
2,8
1,1
0,1

5

0,4

4

0,4

33
4
30
1421

2,3
0,3
2,1
100

18
3
2
978

1,9
0,3
0,2
100
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Табела 5. Структура активних привредних друштава према месту и опису
делатности - 15.11.2011. (АПР)

Делатност

Број привредних друштава

Пољопривреда шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом,гасом
и паром
Снабдевање водом и управљање отпадним
водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка
моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и хране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне ,научне иновационе и техничке
делатности
Административне и помоћне услужне
делатности
Државна управа и обавезно социјално
осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност,забава и рекреација
Остале услужне делатности

25
6
191
1
18
91
399
62
16
23
3
2
77
27
16
2
6
13
978

УКУПНО

Табела 6. Структура предузетничких радњи према облицима организовања, стање
2006/2011. (АПР)

УКУПНО
Самосталне
радње
Ортачке радње
Радње чији је
оснивач
у радном односу
или пензионер

Удео у укупном
Удео у укупном
Општина
броју
Општина/Град
броју
2006
предузетничких
2011
предузетничких
радњи (%)
радњи (%)
3.337
100
3.096
100
2.839

87,70

3.070

99,17

30

0,93

26

0,83

368

11,37

-

-
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1.2.6 Гранска структура
Диверсификовану гранску структуру индустрије у граду Смедереву
илуструју подаци о производној активности у 9 подсектора прерађивачке
индустрије (од укупно 14), односно 12 производних грана . Свакако, према
просторним и техно-економским перформансама, доминантан и препознатљив
бренд планског подручја је Железара Смедерево која је примарни фактор
просторно-функционалне структуре града Смедерева.
U.S.Steel је купио Сартид а.д. у стечају 12. септембра 2003. године.
Куповина је укључивала железару у Смедереву, сектор Лука на Дунаву у
Смедереву и фабрику белих лимова у Шапцу, као и четири зависна предузећа у
Смедереву: Индустријска пословна зона, Стара Железара, СПИН, рудник и
кречану у Кучеву.
Компанија U.S.Steel Serbia је 2005. године добила награду СИЕПА агенције
као најбољи извознику из Србије у 2005. години. То место је задржала и у 2006. и
2007. години.
У јануару 2012. године,Влада Србије је откупила Железару Смедерево
од U.S.Steel-a за један долар и у потрази је за стратешким партнером.
Железара Смедерево, са погонима и огранцима у Смедереву, Шапцу, и
Кучеву, бави се производњом и продајом топло и хладно ваљаних производа као
и белог лима у облику намотаја и равних лимова.

Компанија- Мesser Tehnogas
Од 1997. године послује са већинским капиталом немачке групације
Мессер, породичним предузећем са традицијом у производњи гасова од преко 100
година.
Мессер Техногас АД је водећа компанија за производњу индустријских,
медицинских и специјалних гасова као и пратеће индустријске и медицинске
опреме на територији Србије са годишњим прометом од преко 48 милиона евра.
Поседује модерна постројења и погоне у 8 градова, од којих се главна налазе у
Смедереву и Нишу и представљају важне производне изворе за регион Балкана.
Мессер Техногас АД снабдева преко 4000 купаца у земљи и иностранству.
На тржиште годишње пласира преко 400.000 тона производа.

ФЖВ "ЖЕЛВОЗ" Смедерево основана је 1916. године. Као Друштво
са ограниченом одговорношћу у саставу Јавног железничког, транспортног
предузећа "Београд" са 100% капитала до јуна 2005. године, а од када је у
власништву Републике Србије. Предузеће је приватизовано методом јавног
тендера дана 20.12.2007. године од стране Конзорцијума „СЦ Ремар Грампет“
(Румунија).Уговор о приватизацији је раскинут у мају 2011.године.Од јуна
2011.године, "Желвоз" је у акционарско друштво у већинском власништву
државе.
Основна делатност "Желвоза" је инвестициони и текуће одржавање
путничких, теретних и специјалних железничких и осталих шинских возила и
производња резервних делова за шинска возила. Расположиви производни
капацитети омогућавају реализацију следећег производног програма:
- одржавање путничких вагона,
- одржавање теретних вагона,
- инвестиционе оправке електромоторних возила,
8
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репарација осовинских склопова,
комплетирање осовинских склопова
израда резервних делова

Предузеће је у највећем степену оријентисано на домаће тржиште са
повећањем заступљености регионалних и иностраних тржишта од момента
приватизације. У предузећу је запослено око 1.000 радника.
Са становишта потенцијалних носиоца развоја, индустрију града
Смедерева карактерише знатан удео пропулзивног сектора индустријске
производње – железара, производња машина, апарата за домаћинство и
саобраћајних срестава, које за себе везују велики број осталих индустријских али
и других привредних активности. Такође, присутан је и стационарни сектор
индустрије, тј. традиционалне индустријске гране (нпр. прерада дрвета, текстилна
и прехрамбена индустрија), док је најмање заступљен помоћни или
интермедијални сектор - производња цигле и опеке, вађење камена и сл.
Истовремено, ради се о доминацији капитално-интензивних грана (већим
делом базно-сировинског сектора - производња гвожђа и челика и ливење метала
и мањим делом прерађивачког сектора - производња машина и сл.), док су у
мањој мери заступљене радно-интензивне (традиционалне) и научно-интензивне
индустријске гране.

1.2.7 Просторна структура
У постојећој просторној структури индустрије Смедерева издваја се град
Смедерево (са насељем Радинац), као основно језгро индустријске делатности, и
насеља Мала Крсна и Осипаоница са нуклеусом индустријске активности.
Индустријска производња у градском центру Смедерева обавља се у различитим
просторним формама: у индустријским (привредним) зонама и на појединачним
локалитетима.

1.2.8 Пољопривреда
Приказ основних перформанси пољопривреде и развојна опредељења

На простору града Смедерева пољопривреда је доминантнија привредна
делатност, а рурални простор је највеће друштвено и природно богатство што
поткрепљују следећи подаци:
 78,8 % укупних површина у Граду су пољопривредне површине (38100 ха),
 96,3 % укупног броја насеља су сеоска насеља,
 42,8 % становништва 2002. године живи у сеоским насељима,
 45,9 % народног дохотка Смедерева ствара пољопривреда
 0,35 ха пољопривредног односно, 0,34 ха обрадивог земљишта пер цапита,
 31,1 % становништва је пољопривредно, док је
 19,7 % активног пољопривредног становништва у укупном активном.
Последњих година град Смедерево је учинило значајне кораке на
организовању и подстицању пољопривредне производње, нарочито преко
градског Фонда за развој пољопривреде, што је донело значајне резултате
поготово у развоју воћарства,повећању приноса и извоза воћа на тржишта Русије
и ЕУ.
9

Страна 32 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. новембар 2012. године

1.2.9 Радна снага
1.2.9.1 Број и структура запослених
Табела 7. Број и структура запослених, 2011. (РЗС)
Структура
Општина
запослених у
општини (%)
Запослени - укупно
Жене
Мушкарци
У предузећима, установама,
задругама и организацијама
Приватни предузетници,
самостални делатници и
запослени код њих
Број запослених на 1000
становника
Број запослених у предузећима,
установама, задругама и
организацијама на 1000
становника

Структура
запослених у
округу (%)

Структура
запослених у
Србији (%)

23.503
6.535
16.968

100
27,80
72,20

100
28,30
71,70

100
35,75
64,25

16.772

71,36

71,27

76,91

6.731

28,64

28,73

23,09

219

/

200

245

156

/

143

189

У 2012-ој години наставља се тренд смањења броја запослених. По
последњем објављеном податку РЗС од 31.07.2012. а односи се на број
запослених на дан 31.март 2012, град Смедерево има 21.378 укупно запослених,
од чега је у предузећима,установама,задругама и организацијама запослено свега
16.239. То је у великој мери последица раскида приватизационих уговора
(ЖЕЛВОЗ),или повлачења инвеститора (U.S.Steel).

1.2.10

Просечне зараде

Табела 8. Просечне зараде по запосленом, 2011. (РЗС)
Општина
(€)*
Просечна бруто зарада (са порезом и
551
доприносима)
Просечна нето зарада (без пореза и
397
доприноса)
* по просечном средњем курсу НБС за 2011. годину (101,95)

1.2.11

Округ (€)

Србија (€)

500

517

361

372

Незапосленост

Табела 9. Структура незапослених према полу, 2011. (НСЗ)
Општина

Удео у округу
(%)

Удео у Србији
(%)

број
%
број

7.433
4.176
56,18
3.257

49,14
49,36
/
48,86

1,11
1,42
/
0,86

%

43,82

/

/

Незапослени - укупно
Незапослени - жене
Незапослени мушкарци
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Табела 10. Број и полна структура незапослених, преглед по годинама.
2000
2003
2004
2005
2006
2007 2009

2011

Незапослени - укупно

11.892 13.824 13.916 14.274 15.305 9.731 7.489

7.433

Незапослени - жене
Незапослени мушкарци

7.424

8.410

5.959

8.294

8.782

5.530 4.324

4.176

4.468

5.416

7.957

5.980

6.523

4.201 3.165

3.257

Број и полна структура незапослених,преглед по годинама
20000
15000
10000
5000
0
Незапослени - укупно
2000

2003

Незапослени - жене

2004

2005

2006

Незапослени - мушкарци
2007

2009

2011

Тренд смањења броја незапослених лица у Смедереву, од 2007. до
2011. године заустављен је, а нарочито од фебруара 2012. године. Разлоге за
повећање броја незапослених треба тражити, како у утицају свеукупне
економске кризе, тако и у проблемима у пословању највећих послодаваца
као што су Желвоз и Железара Смедерево. По подацима Националне службе
за запошљавање, у августу месецу 2012. године број незапослених лица у
граду Смедереву је био 8.289.

1.2.12

Стопа незапослености

Табела 11. Стопа незапослености, НСЗ- 2011.

Стопа незапослености укупно

Општина

Округ

Србија

24,03

27,66

27,76
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2 II Део
2.1 Циљеви инвестирања са основним подацима о
инвеститору
Основни циљ предметне инвестиције вредности око 1.000.000 евра је
изградња нове фабрике , за производњу медицинских сетова за једнократну
употребу, у складу са важећим стандардима и захтевима Европске уније,
прописима Републике Србије и захтевима за очување здравља људи и животне
средине.
Инвеститор пројекта је „ASTERIE“ Dispositifs Medicaux, са седиштем у
Француској град Бригнаис. Kомпанија је у Србији регистрована као Praline d.o.o.,
датум регистрације 28.12.2009, са седиштем у Београду, са матичним бројем
20597356 и ПИБ-ом 106417081. Praline d.o.o. је 100% оснивач фирме АРМОР
д.о.о. Азања, датум регистрације 26.01.2010. са матичним бројем 20603674 и ПИБом 106449424.
ASTERIE Dispositifs Medicaux је основан у Лиону 1993. године, као
компанија која се бави производњом, паковањем и дистрибуцијом медицинских
сетова за једнократну употребу. По величини,компанија се сврстава у средње,
поседује производну халу од 4.000м2 ,запошљава 60 људи и остварује годишњи
промет о 9,5 милиона евра .

ASTERIE производи низ различитих производа за једнократну употребу који
се састоје од нетканих материјала, стерилних сетова направљених по мери и
жељи клијента,стерилних прекривки за операционе сале као и друге врсте
прекривки које се користе у медицинске сврхе.Главни и крајњи клијенти су
болнице у Француској,болнице у Европи,Средњем Истоку,деловима Африке и
Азије.Квалитет производа доказује се CE знаком,а компанија ASTERIE је
сертификована NF EN ISO 13485:2004. Компанија је тренутно у поступку увођења
стандарда ISO 13845.
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Компанија је основала предузећа у Србији :
• PRALINE, улица Достојевског 17, Београд -Чукарица,
• ARMOR d.o.o., Радомира Лазића 51, Азања,Смедеревска Паланка.
-

Оснивач и власник компаније,као и привредних друштава у Србији је
господин Didier Le Goux, Француска,број пасоша 02YB83334.

Власник и директор Компаније ASTERIE Dispositifs Medicaux, после посете
граду Смедереву и разговора са руководством Града, је упутио Писмо о
намерама 17.07.2012.године, којим образлаже намере своје Компаније да
производњу медицинских сетова за једнократну употребу у фабрици АРМОР
д.о.о. пресели из Азање у Смедерево,због потребе повећања производње која је
условљена повећаном тражњом за производима ове компаније чији се целокупан
асортиман пласира на тржиште ЕУ. Тренутно,АРМОР д.о.о има годишњи обрт од
500.000 € .
Намере инвеститора су : куповина земљишта у Смедереву у сектору
Индустријске зоне, величине парцеле до 3 хектара ,на коме се планира изградња
производне хале од 2500м2 са канцеларијама и 6 чистих (белих) соба са
могућношћу доградње у
наредне две године још 2000 м2 и етапним
запошљавањем од 40 до 150 радника из Смедерева.
Укупна планирана вредност инвестиције је око 1.000.000 €.

2.2 АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ
2.2.1 Значај локације за шире подручје
Основна идеја Локалне самоуправе је сагледана у иницијативи да се кроз
низ активности од израде планске и техничке документације, до реализације
пројекта, оствари активирање потенцијално врло атрактивног земљишта
индустријског парка, лоцираног у залеђу реке Дунав у непосредној близини
индустријске луке , ДП1 - М-24 и моста на Дунаву.
На основу сагледавања функционисања постојећег, изграђеног дела
Индустријске зоне, утврђених планова и пројеката за њено даље развијање
(наставак комуналног опремања, изградња постројења за прераду отпадних вода,
активирање претоварне – теретне Луке на Дунаву, реализација железничке
теретне станице у Годоминском пољу), ширих инвеститорских интереса исказаних
у протеклом периоду, уочена је потреба за квалитативним развојем кроз
функционално оплемењивање и квалитетно привлачење капитала, како на нивоу
производних улагања, тако и у смислу презентације и пласмана производа у
ширим оквирима.
Добра повезаност са саобраћајним чиниоцима, задовољавајуће
инфраструктурне претпоставке, локацијски однос према непосредном окружењу,
потенцијали и ограничења локације, су основни фактори који утичу на развојне
могућности простора намењеног за потребе формирања комплекса Индустријског
парка.
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2.2.2 Плански основ градње
Грађевинско земљиште
Основни циљ је рационално коришћење грађевинског земљишта и
успостављање економски ефикасног и социјално праведног система управљања
грађевинским земљиштем.
Оперативни циљеви су:
-одрживо и рационално усмеравања конверзије пољопривредног и шумског
земљишта у грађевинско;
-одговорно планирање и остваривање планираних намена простора;
-координација и синхронизовање управљања грађевинским земљиштем и
политике комуналног опремања;
-дефинисање будућих концесионих подручја и пажљиво и одрживо планирање
земљишта за индустријске паркове и зоне.
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2.2.3 ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ПРЕМА ЧЛАНУ 6. УРЕДБЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОД КОЈИМА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ ДÂ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ПО ЦЕНИ, МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ,
ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ (“Сл. гласник РС”,
бр. 13/2010, 54/2011 и 21/2012).

2.2.3.1 Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже отуђење
компанији “ASTERIE“ Dispositifs Medicaux:
Предмет отуђења је неизграђено остало грађевинско земљиште у јавној
својини града Смедерева које се налази у делу Индустријске зоне Смедерева , а
које чине следеће катастарске парцеле, уписане у К.О Смедерево.
− кп. бр. 233/60 од 2 ха 96 а 29 м2 уписана у ЛН. бр. 14991
Укупна површина катастарске парцеле која је предмет отуђења износи 2 ха
96 а 29 м2 .
2.2.3.2 Подаци из Планског документа на основу кога се може издати
локацијска и грађевинска дозвола
- Плански документ је План детаљне регулације дела индустријске зоне и
индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број
13/2007) на основу кога се може издати локацијска и грађевинска дозвола за
изградњу објекта.
- Наведене катастарске парцеле налазе се у простору Индустријске зоне
града, са изузетним локацијским потенцијалима (непосредна близина Дунава и
претоварних капацитета, пута ДП1Б-22 (М-24) и моста према Војводини,
удаљеност око 10 км од Аутопута Е-75 и око 3 км од градског подручја),
представљају неизграђено земљиште, на коме је према Плану детаљне
регулације предвиђено развијање привредно-производних делатности из
домена лаке индустрије (претежно прерађивачке) високих технолошких и
еколошких стандарда - виши облици прераде, високотехнолошка производња у
области електронске, металне, дрвне, хемијске, прехрамбрене индустрије и сл.
-

Врста и намена објеката који се могу градити:

•
•
•

Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
Складишта, објекти прераде и сл.,
Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)

Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина, надстрешница и сл.
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Максимални урбанистички показатељи дозвољени у овој целини су:

Индекс заузетости парцеле 40
Индекс изграђености парцеле 1.0

- Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15,0m удаљености у односу на регулацију парцеле.
Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних канала
(заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10,0m удаљености у односу
на регулацију парцеле према каналима.
Грађевинска линија објеката на парцелама које се граниче са парцелом
пруге до нове Луке се одређује на минимално 25,0m удаљености у односу на
регулацију према парцели пруге.
Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
10,0m.
- Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени у низу
или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено растојање између њих
не може бити мање од 5,0m.
- У оквиру појединачне парцеле/модула неопходно је обезбедити
одговарајући број паркинг места према потребама планираног садржаја – како за
путничка, тако и за теретна возила.
Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
• потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног пословног
простора (не рачунајући производне хале, складишта, надстрешнице и сл.),
односно 1ПМ/3 запослена;
• потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја, односно
фреквентности посетилаца.
Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према конкретној
делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг површина одговарајућих
димензија, неопходно предвидети и манипулативне површине.
Површине за паркирање путничких возила треба радити од растер-елемената,
а површине за теретна возила као асфалтиране или бетониране, димензионисане
за тешки саобраћај, са обавезним таложником масти и уља.
- Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и то према
правилу да једна парцела / модул има један прикључак на јавну инфраструктурну
мрежу.
Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2,0m од регулације парцеле.
- У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта садржаји у
овој целини ће функционисати са локалним комуналним системима на сопственој
парцели. Ово подразумева:
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изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за планирану
намену;
изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово упуштање у
водонепропусну септичку јаму;
изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна енергија и сл.
као енергент);
изградњу громобранске мреже око објеката.

- Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл. објеката
у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је технолошким
захтевима опредељене делатности.
Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу комплекса је
П+3 (приземље и три спрата). Висина ових објеката је максимално 18,0m.
Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених делатности
као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата). Висина ових објеката
је максимално 18,0m.
У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских)
етажа.
Изузетно
је
дозвољена
њихова
изградња,
уз
обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства подземних
вода.
- Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине је: за основни
модул мин. 25% , за веће производне капацитете (два или више модула) 30%, при
чему се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући
паркинг површине).
Код избора врста за озелењавање поштовати услове средине и користити
врсте које имају способност веће апсорпције штетних гасова. Користити
превасходно аутохтоне врсте, као и остале високодекоративне врсте зеленила
које су се показале отпорним према постојећим условима средине. За подизање
заштитног појаса користити врсте које немају посебних захтева за одржавање.
- Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20m.
На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу на
регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред комплекса и сл.), при
чему сви садржаји испред тако постављене ограде морају бити унутар
регулационе линије парцеле.
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2.3 Процена Министарства финансија – Пореске управе о
тржишној вредности катастарских парцела
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3а. ПРОЦЕНА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО
О ТРЖИШНОЈ ВРЕДНОСТИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА;
ОБРАЧУН ПРОЦЕНЕ на дан 19.07.2012.године
Табела 1
Број
Р.б парцеле
1

230/60

Величина
у арима
296,29

Удаљеност
до 4,5 км 47.600, -

Пут
асвалт
35%

Цена
по ару

Укупно

64.260 -

19.039.595,40

2.4 Промена намене земљишта из пољопривредног у
грађевинско
Јавно правобранилаштво града Смедерева упућује на одредбу члана
87.важећег Закона о планирању и изградњи где по ставу 5. Закона „ако је
промена намене односно врсте земљишта из пољопривредног у грађевинско
извршена на основу закона,планског документа или одлуке надлежног органа до
15.07.1992.године,односно до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном
земљишту(„Службени гласник Републике Србије“ бр.49/92) не плаћа се накнада
за промену намене земљишта, без обзира што је као начин коришћења тог
земљишта уписана њива,ливада,пашњак и друго“.
Из Информације Одељења за урбанизам,изградњу и комуналне делатности
-Одсека за изградњу бр. 350-308/2012-08 од 6.09.2012.године,произилази да се и
кп.бр.233/60 КО Смедерево налази у обухвату плана пре 15.07.1992.године, што
произилази из Одлуке о генералном плану („Службени лист општине Смедерево и
Ковин бр 15/86) и Одлуке о границама грађевинског подручја Смедерева
(„Међуопштински службени лист“ бр.9/1990).

2.5 План локалног економског развоја и активности локалне
самоуправе на стварању позитивне пословне климе
Нема сумње да се на републичком нивоу налазе главне полуге економског
развоја,али то не треба да буде изговор локалних заједница да по питању
локалног економског развоја остану пасивне.
Град Смедерево спада у ред оних локалних самоуправа у Србији које су
веома активне у области економског развоја и креирања тржишно пропулзивног
привредног амбијента,што представља један од генератора развоја индустрије на
локалном нивоу и имаће повољан утицај на привредни развој у наредном
периоду.
У циљу дефинисања и хармонизације активности у области привредног
развоја,Град Смедерево је припремио и усвојио „Стратешки план локалног
економског развоја Града Смедерева за период 2009-2014.године“.Визија овог
плана
је
да
„Смедерево
буде
град
задовољних
људи,развијен
индустријски,тримодалнилогистички центар,универзитетски,пољопривредни и
туристички град који посебну пажњу посвећује квалитету живота свих
грађана“.Жеља је да Смедерево буде уређен и
привлачан град са модерним
индустријским зонама,модерним робно транспортним центром,реструктуираном
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пољопривредом и изграђеном инфраструктуром,амбијент повољан за
инвестиционе и предузетничке активности.
Сходно томе дефинисани су стратешки циљеви и приоритетни пројекти
којим је предвиђено да ће Смедерево:
Развијати све своје компаративне предности, подржавати постојећу
индустрију, мала и средња предузећа и стварати боље услове за
инвестирање;
Развијати све врсте саобраћаја (тримодални транспорт), чиме ће се
привреди и грађанима омогућити ефикаснији транспорт;
Подржавати развој пољопривреде и прерађивачке индустрије;
Подстицати развој туризма који се ослања на историјске вредности а
иде у корак са модерним туристичким захтевима.
Смедерево ће пружити шансу младима да се школују и остају у
Смедереву а свим грађанима да живе у граду у коме се примењују сви
еколошки стандарди.
Позитивна пословна клима представља за Смедерево један од циљева који су
међу првим приоритетима у даљем развоју.Позитивна пословна клима
претпоставља добру сарадњу између јавног сектора,пре свега градске
администрације и приватног сектора,постојеће привреде и нових инвеститора.
Стварање позитивног привредног амбијента,коришћење предности локације и
природних потенцијала,развојни буџет и укључивање у савремене интегративне
процесе,само су део развојних перспектива града према усвојеном Стратешком
плану локалног економског развоја.Осим тога,план се фокусира на бригу о
доступном и квалитетном земљишту и пословном простору,доступним
информацијама,брзим и разумљивим процедурама за привреду,а све у циљу
развоја позитивне пословне климе.
Смедерево свој даљи развој планира кроз усклађивање понуде с потребама
привреде и то у четири смера:
Инфраструктурно опремање индустријског земљишта за постојеће
бизнисе и нове Инвеститоре
Унапређење односа јавног и приватног сектора
Стварање и унапређење позитивног имиџа Смедерева
Повећање запослености.
Један од кључних елемената плана и генератора будућег развоја представља
опредељење Смедерева за инфраструктурно опремање индустријског
земљишта за постојеће бизнисе и нове Инвеститоре.Стратешким планом
локалног економског развоја предвиђено је опредељење земљишта за нову
индустријску зону,као и додатно инфраструктурно опремање и подизање
квалитета опште комуналне инфраструктуре креирањем повољних локација за
изградњу,уз приступачне цене за улагање.У склопу тога идентификовани су
следећи развојни пројекти:
2.1.1. Инфраструктурно опремање нове индустријске зоне
2.1.2. Оснивање индустријског парка
2.1.3. Побољшање инфраструктурне опремљености осталих индустријских
зона
2.1.4. Пренамена и инфраструктурно опремање пољопривредног земљишта
у гравитационој зони луке и индустријске зоне,за развој индустијских и
енергетских капацитета општих и посебних намена
2.1.5. Постројење за пречишћавање отпадних вода –Прва фаза –сабирни
колектор
2.1.6. Изградња центра за управљање комуналним отпадом
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Повољна макро локација Града Смедерева (На Коридору 10 и Коридору
7),могућност коришћења речног транспорта Дунавом,те обучена радна снага која
је значајно јефтинија у односу на земље ЕУ,као и природни ресурси у
непосредном окружењу,чине подручје овог Града атрактивним за инвестирање и
представљају генераторе будућег индустријског развоја Смедерева.

2.6 Економска анализа
2.6.1 Макроекономски показатељи
2.6.1.1 Индустријска производња
Индустријска производња у Републици Србији у јуну 2012. године мања је
за 4,0 % у односу на јун2011. године, а у односу на просек 2011. године мања је за
2,0%. У периоду јануар -јун 2012. године у односу на исти период 2011. године
остварен је пад индустријске производње од 4,2%.
Посматрано по секторима, у јуну 2012. године, у односу на исти
месец 2011.године забележена су следећа кретања:
· сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација –
пад од 14,8%,
· сектор Рударство - пад од 4,4%и
· сектор Прерађивачка индустрија – пад од 1,8%.
Највећи утицај на пад индустријске производње у јуну 2012. године, у
односу на јун 2011. године, имале су: Снабдевање ел. енергијом, гасом, паром и
климатизација,
Производња
основних
метала,
Производња
основних
фармацеутских производа и препарата, Експлоатација угља и Производња
електричне опреме.
2.6.1.2 Спољнотрговинска размена
Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар-јун
2012. године износи:
- 11350,5 милиона евра - пораст од 3,8% у односу на исти период претходне
године.
Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4144,3 милиона, што
чини повећање од 0,6% у односу на исти период претходне године. Увоз робе,
имао је вредност од 7206,2 милиона, што је више за 5,7% у односу на исти
период прошле године.
Покривеност увоза извозом износи 57,4% и мања је од покривености у
истом периоду претходне године од 60,5%.
Јун 2012.
Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 798,0 милиона евра,
што чини повећање од 4,0% у односу на исти месец претходне године. Увоз је
износио 1190,1 милиона евра, што чини повећање од 4,2% у односу на исти
месец претходне године.
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Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима
имамо потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске
уније чине више од половине укупне размене.
На листи првих 10 производа у извозу, прво место заузима кукуруз (64
милиона долара); друго место припада извозу сетова проводника за авионе,
возила и бродове са 26 милиона долара; на трећем месту је извоз контејнера од
алуминијума са 19 милиона долара; следи извоз делова за ротационе
електричне машине са 17 милиона долара, колико отпада и на електричну
енергију; извоз топло ваљаних производа (гвожђе и нелегирани челик у
котуровима) износио је 16 милиона долара, колико отпада и на нове спољне гуме
за путничке аутомобиле и лекове за малопродају; телефоне за мрежу станица
извезли смо за 14 милиона долара; последње место заузимају полупроизводи
од гвожђа и нелегираног челика са <0.25% угљеника чији је извоз био 13 милона
долара.
2.6.1.3 Запосленост
За првих пет месеци 2012. године, укупна запосленост je за 0,7% мања од
просечне у 2011.години, a за 1,6% од укупне запослености у пет месеци претходне
године. У првом кварталу 2012.укупна запосленост је за 0,7% испод просечне
запослености у 2011. години и мања је за 2% у поређењу са првим кварталом
2011. године. Запосленост приватних предузетника и запослених код њих показује
знатно погоршање (кумулативни пад, у првих пет месеци, на годишњем нивоу
износи 3,2%, а у односу на просек претходне године 0,6%). Такође, бележи пад од
0,6% у првом кварталу 2012, у односу на просек 2011, док у односу на исти
квартал 2011. године бележи пад од 4,5%.Запосленост код правних лица
(привредна друштва, предузећа, установе, задруге и организације) у првом
кварталу 2012. године је за 0,8% испод просечне запослености у 2011. години и
мања је за 1,2% у поређењу са истим периодом претходне године.
Кад је реч о запослености правних лица, у првих пет месеци 2012.године
стопе запослености су остале исте јер је забележен пад запослености правних
лица за 0,8% у односу на просек 2011. године, и за 1,2% у односу на запосленост
правних лица за пет месеци претходне године.
Запосленост у прерађивачкој индустрији у првих пет месеци 2012. године
опада по стопи од 1,8% у односу на просек 2011, а опада по стопи од 2% у односу
на исти период 2011. године. У првих пет месеци 2012. године запосленост у
грађевинарству опада по стопи од 1,6% у односу на просек 2011, и опада по стопи
од 2,2% у односу на исти период 2011. године.
Број регистрованих лица која траже запослење,или укупна незапосленост у
првом кварталу 2012.већа је за 4,6% од просечне незапослености у 2011.години и
за 4,1% већа од незапослености у првом кварталу 2011. године. У првих пет
месеци ове, у односу на исти период претходне године укупна регистрована
незапосленост је већа за 3,9%, док је од просека из 2011. године већа за 4,7%.
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2.6.2 Економско финансијска анализа ефеката реализације
инвестиције на јавне приходе буџета града Смедерева
Широки спектар очекиваних позитивних ефеката који ће се одразити у готово
свим сферама друштвеног и привредног живота, са посебним нагласком на
социјалну сферу.Такође повећањем броја запослених грађана ,а њиховом
директном упосленошћу у фабрици медицинског материјала, линеарно ће се
повећавати и приходи остварени на основу законски прописаних пореза и
доприноса на њихове зараде. Поред ових прихода који ће директно користити
буџету треба узети у обзир и повећавање буџетских прихода на основу пореза на
имовину, локалних комуналних такси за истицање фирме ,накнаде за заштиту и
унапређење животне средине, накнаде за уређење и коришћење градског
грађевинског земљишта,ПДВ...
2.6.2.1 Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Прва фаза инвестирања:
1. - површине под технолошким објектима 2.500 м2
Укупно А
2.500 м2
2. површине паркинга на парцели и асфалтног пута око фабрике 1.500 м2
- Парцела се налази у зони VI (индустријска) - Члан 14. Одлуке
- намена грађевинског објекта: ПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНИ објекти (Члан 5. Одлуке)
H/М2 - Висина накнаде по м2 у динарима за VI зону:
− према члану 15. став 2. Одлуке за: '' производне делатности,
техничке просторије, техничка постројења и друге објекте који служе
технолошком процесу у индустрији .. и другим гранама привреде..''
накнада износи 2.184,00 дин/м2
− према члану 15. став 3 Одлуке за '' отворене паркинге,
манипулативни простор у оквиру изградње објекта, без обзира на
врсту и намену објекта..'' накнада износи ... 1.092,00 дин/м2
Нк (А) - 2.500 м2 X 2.184,00 дин/м2 - 5.460.000,00 динара
НК (Б) - 1500 м2 X 1.092,00 дин/м2 - 1.638.000,00 динара
укупно - 7.098.000,00 динара
На основу ових елемената прелиминарна висина накнаде за уређивање
грађевинског земљишта би износила 7.098.000,00 динара.
Друга и трећа фаза инвестирања:
2 х 1.000 м2 x 2.184,00 дин/м2 = 4.368.000,00 динара
Према Члану 21. Одлуке, обрачуната накнада се може платити:
o једнократно, чоме се стиче право на умањење за 30% (што за
прелиминарно обрачунату висину накнаде износи 4.968.600,00
динара).
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o

у 12 месечних рата, чиме се стиче право на умањење од 15% ( што
за прелеминарно обрачунату висину накнаде од 7.098.000,00 динара
представља плаћање износа од 6.033.300,00 динара, при чему прва
рата износи 10%
o у 36 рата, без умањења (прва рата 10%)

За плаћање накнаде у ратама обвезник је дужан да Дирекцији за изградњу
достави један од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију,
хипотеку, менице или други инструмент у складу са прописима.
Према инфраструктурним потребама за изградњу фабрике медицинског
материјала, финансирање изградње комуналне инфраструктуре уз ослобађање
дела накнаде за уређивање (по Одлуци и по Чл. 94. Закона о планирању и
изградњи) подлеже:
1. изградња примарне водоводве и канализационе мреже .
За наведену инфраструктуру постоје урбанистичко-планске претпоставке на
основу којих је могуће исходити одговарајућу урбанистичку документацију
(локацијску и грађевинску дозволу). Напомињемо да локацијску и грађевинску
дозволу за изградњу водоводне и канализационе мреже издаје Градска управа
Смедерево.
Услов за остваривање права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта инвеститор остварује доказом да је изградио, тј.
прихватио обавезу да изгради комуналну инфраструктуру из надлежности локалне
самоуправе, односно претходно потписаним уговором о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре.
На предлог о финансирању изградње инфраструктуре и предлог уговора о
финансирању изградње инфраструктуре између инвеститора и надлежног органа
Града Смедерева даје сагласност Скупштина града Смедерева, која овлашћује
надлежни орган Града да са инвеститором закључи уговор.
2.6.2.2 Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Табела 12.
Накнада за
коришћење

Период
накнаде

објекат 2013
објекет 2014
објекат 2015
путеви
Земљиште
2012
Земљиште
2013
Земљиште
2014

2013

2014

2015

2016

2017

од 2013
од 2014
од 2015
од 2013

99.000,00

99.000,00
39.600,00

29.700,00

29.700,00

99.000,00
39.600,00
39.600,00
29.700,00

99.000,00
39.600,00
39.600,00
29.700,00

99.000,00
39.600,00
39.600,00
29.700,00

од 2013

253.727,00

од 2014

243.827,00

од 2015

233.927,00 233.927,00 233.927,00
382.427,00

412.127,00

441.827,00 441.827,00 441.827,00
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Накнада за коришћење грађевинског земљишта се обрачунава и плаћа од
почетка обављања делатности,а по градској Одлуци о накнади за коришћење
грађевинског земљишта.
2.6.2.3 Висина накнаде за заштиту и унапређење животне средине (по измени
Одлуке о накнади од 27.децембра 2011.године) од почетка обављања
делатности
( Апроксимативно ) 1. За непокретности:
2.500м2 X 1,20 дин/м2 = 36.000,00 годишње
2. За земљиште: 27.129 м2 X 0,20 дин/м2 =
65.109,60 годишње
Укупно: 1+2
101.109,60 годишње
3. За обављање одређених активности које утичу на животну средину:
По Одлуци
Градске управе – 0,07% од остварених прихода у претходној
пословној години.
2.6.2.4 Број новозапослених
Број новозапослених грађана који су тренутно без пословног аганжмана, у
фабрици медицинског материјала, након завршетка њене градње и добијања
употребне дозволе износиће 40 лица на почетку производње,64 лица на крају
прве године рада, 91 лице на крају друге године рада и 120 лица до краја треће
године рада. Ако се узме последњи податак са којим располажемо да на
територији Града Смедерева у привредном и производном сектору тренутно
ради само 11.549 грађана , долазимо до закључка да ће се пуштањем у рад и
производњу фабрике медицинског материјала повећати запосленост грађана у
износу од 1,04% тренутно запослених лица у привредно-производном сектору
града Смедерева.То прелази повећање од 1%, од броја запослених у
производно привредној делатности града Смедерева.
2.6.2.5 Повећање потрошње
Још један параметар који јасно указује на пројекцију очекиваних
позитивних социо - економских ефеката. Остваривањем зарада грађана радом у
фабрици медицинског материјала, повећаће се куповна моћ, а самим тим и
потрошња
на
теритотији
града
Смедерева.
Ефекте
од
зарада
новозапослених осетиће многе делатности на територији града као што су
здравствене, угоститељске, културне, спортске, трговинске,услужне као и друге
делатности. Такође очекујемо да ће одређени број правних лица и привредних
друштава из Смедерева бити ангажовано од стране инвеститора, као што су
пројектанти,грађевински фирме, фирме за превоз и логистику, фирме за
секундарна и терцијална снабдевања као и многи други, што ће за последицу
имати њихово позитивно пословање а самим тим и повећану ликвидност.
2.6.2.6 Смањење спољно трговинског дефицита
Квалитетни производи у складу са стандардима Европске Уније и
прописима Европске комисије,које производи ASTERIE Dispositifs Medicaux
намењени су извозу ван граница Србије, целокупан асортиман пласира се на
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тржиште ЕУ. Тренутно,АРМОР д.о.о Азања има годишњи обрт од 500.000 €, а због
повећане тражње за њиховим производима,у новим капацитетима у Смедереву се
планира вишеструко повећање продаје и годишњи обрт до 9,5 милиона
евра,што ће допринети смањењу спољно трговинског дефицита Републике
Србије. На територији околних држава, као и држава Европске Уније продаваће се
производи који долазе из Србије и који у потпуности задовољавају све стандарде
у погледу процеса производње и квалитета.
2.6.2.7 Остале очекиване користи од инвестиције
Стратешки приоритети: макроекономска стабилност и изградња
модерне привредне инфраструктуре и стварање повољне инвестиционе климе за
привлачење страних инвестиција, реиндустријализација и стварање конкурентне
привреде.

2.7 ПРИХОДИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Укупан приход буџета Града од пореза на имовину од правних лица,
2011.година
Порез на имовину

2011.година

Правна лица

99.611.002,00

Укупан приход буџета Града од локалне комуналне таксе за истицање
фирме за 2011. годину
Предузетници

6.863.000,00

Правна лица

50.646.219,00

Укупно

57.509.219,00

Укупан приход локалног буџета од пореза на зараде за 2011.годину износио
је 805.090.908,56 динара

2.7.1 Могући приходи локалне самоуправе од инвестиције:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приход од продаје земљишта : 19.039.595,40 динара (тржишна цена)
Умањени износ прихода од продаје земљишта: 10.310.892,00 динара
(Износ је утврђен на основу понуђене цене у Писму о намерама компаније
„ASTERIE Dispositifs Medicaux“- 3 €/м2)
Износ умањења: 8.728.703,40 динара
Приход од накнаде за уређење земљишта
Приход од накнаде за коришћење земљишта
Приход од накнаде за заштиту животне средине
Локална комунална такса за истицање фирме
Порез на имовину – Од завршетка изградње објеката
Порез на зараде за 40-120 запослених од почетка обављања делатности
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Приликом обрачуна коришћен је курс евра од 116,00 динара.
Табела 13. Могући јавни приходи буџета града Смедерева по основу
реализације инвестиције за период 5 година

Приход од
накнаде за
уређење
земљишта
Приход од
накнаде за
коришћење
земљишта
Приход од
пореза на
зараде
Приход од
накнаде за
заштиту
животне
средине
Приход од
пореза на
имовину
Приход од
пореза на
земљиште
Комунална
такса за
истицање
фирме
Збир
колоне

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

7.098.000,00

2.184.000,00

2.184.000,00

-

-

382.427,00

412.127,00

441.827,00

441.827,00

441.827,00

7.676.416,00

11.596.288,00 15.679.488,00 15.679.488,00 15.679.488,00

101.109,00

101.109,00

101.109,00

101.109,00

101.109,00

232.000,00

296.960,00

361.920,00

361.920,00

361.920,00

76.158,00

76.158,00

76.158,00

76.158,00

76.158,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

15.566.110,00 14.666.642,00 18.862.502,00 16.678.502,00 16.678.502,00

УКУПНО
ЗА 5
ГОДИНА

82.602.258,00

2.7.2 Очекивани трошкови града Смедерева за реализацију
инвестиције
Уколико се добије сагласност Владе Републике Србије за отуђење јавног
земљишта по цени нижој од тржишне, то ће представљати изостајање разлике
прихода од продаје грађевинског земљишта по пуној тржишној вредности у износу
од 8.728.703,40 динара (условно због промене курса динара).
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2.8 Закључак
На основу података наведних у елаборату,може се закључити следеће:
1. Економско – финансијска анализа указује да су укупни процењени јавни
приходи буџета града Смедерева од 2012. до 2017.године, око 82.602.258,00
динара по основу пореза и накнада, као и око 10.310.892,00 динара по основу
умањене цене отуђења земљишта, што у збиру представља износ од
92.913.150,00 динара.
Укупно процењени трошкови града Смедерева се огледају само у изостајању
прихода од отуђења земљишта до пуне тржишне цене у износу од око од
8.728.703,00 динара
На основу изнетог,закључује се да је износ умањења тржишне цене
земљишта за отуђење, вишеструко мањи од очекиваног износа увећања
јавних прихода буџета града Смедерева од инвестиције у фабрику
медицинског материјала, у периоду од 5 година, а што је у сагласности са
чланом 4. Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може
да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне
цене, односно закупнине или без накнаде („Сл.гласник РС“,број 13/2010,
54/2011 и 21/2012).
2. Упошљавање 120 радника у новој фабрици у коју инвестира компанија
ASTERIE, представља повећање од 1,04 % у односу на број запослених у
привреди града Смедерева, који на дан 31.03.2012.године износи 11.549, према
подацима РЗС - Саопштење број 194 од 31.07.2012.године (без приватних
предузетника).
На основу изнетог закључује се да ће ова инвестиција повећати број
запослених за више од 1% запослених у привреди града Смедерева, а чиме
су испуњени услови из члана 3. Уредбе о условима и начину под којим
локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по
цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде .
3. У конкретном случају, француска компанија „ASTERIE Dispositifs
Medicaux“ је изразила намеру да прибави земљиште за инвестирање у фабрику
медицинског материјала за једнократну употребу,лоцирану у индустријској зони
Смедерево по цени од 3 €/м2, па је процењена вредност прихода градског буџета
по основу отуђења земљишта,као и износ умањења, дата у економској анализи
заснована на тој цени.
4. Узимајући у обзир тренутну компликовану и тешку економску и социјалну
ситуацију у Граду Смедереву, а на основу анализе очекиваних трошкова, анализе
очекиване користи од реализације пројекта, тј. инвестиције, као и анализе
социјалних ефеката, сматрамо да се реализација инвестиције „ASTERIE Dispositifs
Medicaux“ у Смедереву, може сматрати пројектом економског развоја од посебног
значаја за развој Града, као и да ефекти реализације овог пројекта апсолутно
оправдавају отуђење предметног земљишта по цени која је нижа од тржишне, а
све у сагласности са Уредбом о условима и начину под којим локална
самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде.
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235.
На основу чланова 46., 47., 48., 50., 94 и 95. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010
и 57/2011), члана 5. Уредбе о Плану мреже здравствених
установа и тачке X Табеле из Уредбе о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник Републике Србије“,
број 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010,
6/2012 и 37/2012), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се поступак којим град Смедерево преузима од Републике Србије оснивачка права над
Домом здравља „Смедерево“ са седиштем у Смедереву, издвајањем организационе јединице Дом здравља из Здравственог центра „Свети Лука“ Смедерево.
Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије, а у складу са Законом о здравственој заштити
и Уредбом о Плану мреже здравствених установа, град
Смедерево овом Одлуком оснива здравствену установу у
државној својини Дом здравља „Смедерево“.
Члан 2.
Права и обавезе оснивача Дома здравља „Смедерево“, у
складу са Законом о здравственој заштити, врши град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач).
Седиште Оснивача је у Смедереву, Улица омладинска
број 1.
Члан 3.
Назив здравствене установе је Дом здравља „Смедерево“ у Смедереву (у даљем тексту: Дом здравља).
Седиште Дома здравља је у Смедереву, Улица кнез Михајлова број 51.
Члан 4.
Дом здравља је здравствена установа која има својство
правног лица.
На оснивање, организацију и рад Дома здравља примењују се прописи о јавним службама и здравственој заштити.
Дом здравља има свој печат и штамбиљ. Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Дома здравља.
О промени назива и седишта одлучује Управни одбор
Дома здравља, уз сагласност Оснивача.
Члан 5.
Дом здравља је здравствена установа у којој се обавља
здравствена делатност на примарном нивоу на територији
града Смедерева и обезбеђује:
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- најмање превентивна здравствена заштита за све категорије становништва,
- хитна медицинска помоћ,
- општа медицина,
- здравствена заштита жена и деце,
- патронажна служба,
- лабораторијска и друга дијагностика,
- превенција и лечење у области стоматолошке здравствене заштите,
- здравствена заштита запослених, односно медицине
рада и физикална медицина и
рехабилитација, ако обављање ове здравствене делатности није организовано у другој
здравственој установи на територији за коју је основан
Дом здравља,
- санитетски превоз ако та служба није организована у
болници или другој здравственој
установи на територији за коју је Дом здравља основан,
- фармацеутска здравствена делатност и
- друге здравствене услуге у складу са Законом и Уредбом о Плану мреже здравствених установа.
Члан 6.
Делатности Дома здравља су:
- 86.2 Медицинска и стоматолошка пракса
- 86.21 Општа медицинска пракса
- 86.22 Специјалистичка медицинска пракса
- 86.23 Стоматолошка пракса
- 86.90 Остала здравствена заштита.
Члан 7.
Средства за рад Дома здравља су у државној својини.
Дом здравља може стицати средства за рад од:
- организације здравственог осигурања,
- буџета,
- продаје услуга и производа које су у непосредној вези
са делатношћу Дома здравља,
- обављања научноистраживачке и образовне делатности,
- издавања у закуп слободног капацитета,
- легата,
- поклона,
- завештања и
- других извора у складу са законом.
Члан 8.
Средства и имовину за оснивање Дома здравља чини
део средстава, имовине, права и обавезе Здравственог
центра „Свети Лука“ Смедерево које је користила организациона јединица Дом здравља утврђена билансом стања
Здравственог центра „Свети Лука“ Смедерево - Болница
и Дом здравља, са стањем на дан 31.12.2009. године и све
евидентиране промене у пословним књигама у организационој јединици Дом здравља које су настале од тада до дана
уписа Дома здравља у судски регистар.
Дом здравља почиње са радом даном уписа у судски
регистар.
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Члан 9.

Даном почетка рада Дом здравља преузима средства,
имовину, права, обавезе и запослене Здравственог центра
„Свети Лука“ Смедерево који су распоређени у Дом здравља, у складу са чланом 8. ове Одлуке.
Члан 10.
Оснивач је у обавези да у буџету града обезбеди средства за рад Дома здравља која обухватају изградњу, одржавање и опремање Дома здравља, инвестиционо улагање,
инвестиционо текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава,
опреме у области здравственог информационог система,
као и друге обавезе одређене Законом и овом Одлуком.
Члан 11.
Дом здравља има сва овлашћења у правном промету са
трећим лицима.
За своје обавезе Дом здравља одговара целокупном својом имовином.
Оснивач за обавезе Дома здравља одговара на начин и
под условом прописаним Законом.
Члан 12.
Дом здравља има право и дужност да извршава послове и задатке за које је основан и да подноси одговарајуће
извештаје или информације о раду и пословању на захтев
Оснивача.
Члан 13.
Међусобна права, обавезе и одговорности између
Оснивача и Дома здравља уређују се у складу са Законом,
овом Одлуком, Статутом Дома здравља и другим општим
актима.
Члан 14.
Органи Дома здравља су: директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
Дом здравља може имати и заменика директора, који се
именује и разрешава под условима, на начин и по поступку који је прописан за именовање и разрешење директора
здравствене установе.
Директора, заменика директора, чланове Управног одбора и Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач.
Члан 15.
Директор Дома здравља именује се на период од четири
године, највише два пута узастопно, на предлог Управног
одбора који расписује јавни конкурс.
Мандат директора Дома здравља се рачуна од дана ступања на дужност.
Услови за именовање и разрешење директора уређују
се Статутом Дома здравља у складу са Законом.
Члан 16.
Директор Дома здравља организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Дом здравља и одговоран
је за законитост рада Дома здравља.

1. новембар 2012. године

У остваривању обавеза из става 1. овог члана, директор подноси Управном одбору тромесечне и шестомесечне извештаје о пословању Дома здравља, предлаже план и
програм рада Дома здравља и предузима мере за њихово
спровођење, извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, доноси акт о организацији и систематизацији послова,
обавља и друге послове утврђене Статутом Дома здравља.
Права и обавезе директора уређују се Статутом Дома
здравља у складу са Законом.
Члан 17.
Управни одбор Дома здравља има пет чланова, од којих
су три члана представници Оснивача, а два члана су представници Дома здравља.
Чланови Управног одбора Дома здравља именују се на
период од четири године.
Најмање један члан из реда запослених у Управном одбору мора бити здравствени радник са високом стручном
спремом.
				
Члан 18.
Управни одбор Дома здравља:
- доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача,
- доноси друге опште акте у складу са законом,
- одлучује о пословању Дома здравља,
- доноси програм рада и развоја,
- доноси финансијски план и годишњи обрачун Дома
здравља у складу са законом,
- усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома
здравља,
- одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, у
складу са законом,
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора
кандидата за обављање функције директора,
- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 19.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана
представници Оснивача, а један члан представник Дома
здравља.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Члан 20.
Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља.
Члан 21.
Дом здравља има стручне органе и то:
1) стручни савет,
2) стручни колегијум,
3) етички одбор и
4) комисију за унапређење квалитета рада.
Члан 22.
Дом здравља има Статут којим се уређује делатност,
унутрашња организација, управљање, пословање, услови
за именовање и разрешење директора, заменика директора,
односно помоћника директора за образовни и научноистраживачки рад, као и друга питања од значаја за рад Дома
здравља.

1. новембар 2012. године
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Статут Дома здравља доноси Управни одбор и на исти
сагласност даје Оснивач.
На одредбе Статута Дома здравља у делу којим се уређује област здравствене заштите, односно специјалности
из којих она обавља здравствену делатност, унутрашњу
организацију и услове за именовање и разрешење директора претходно се прибавља мишљење надлежног Министарства.
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Члан 29.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 022-1/2010-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

Члан 23.
Дом здравља може се укинути, спојити са другом здравственом установом или поделити на више здравствених
установа, у складу са законом.
О укидању, спајању и подели здравствених установа у
државној својини одлучује Влада, у складу са Планом мреже, уз консултацију са Оснивачем.
Члан 24.
До именовања Управног одбора Дома здравља, његову
функцију вршиће Привремени управни одбор, који именује
Скупштина града Смедерева.
До именовања Надзорног одбора Дома здравља, његову
функцију вршиће Привремени надзорни одбор, који именује Скупштина града Смедерева.
Члан 25.
Привремени Управни одбор Дома здравља донеће Статут Дома здравља и друге акте потребне за упис Дома здравља у судски регистар, као и почетак рада Дома здравља.
Рок за доношење Статута је 60 дана од дана доношења ове Одлуке, а рок за достављање истог Оснивачу је пет
дана од дана прибављања претходног мишљења надлежног
Министарства.
Члан 26.
Оснивач ће именовати председника и чланове Управног
и Надзорног одбора Дома здравља у року од 120 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.

236.
На основу члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), чланова 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на остваривање финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева као посебан вид подстицаја рађања деце.
Члан 2.
Право на остваривање финансијске помоћи остварује
трудница уколико она или њен брачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана
пре дана ступања на снагу ове Одлуке, и да је у тренутку
подношења захтева код труднице утврђен најмање 3. месец
гравидитета од стране надлежне здравствене установе са
територије града Смедерева.

Члан 27.

Члан 3.

Оснивач ће именовати директора Дома здравља у року
од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
До именовања директора Дома здравља његове послове
ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора.
Вршилац дужности директора овлашћен је да у Регистар изврши упис о промени оснивачких права.

Захтев за остваривање овог права подноси се Одељењу
за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Уз поднети захтев неопходно је приложити следећа документа:
- уверење о пребивалишту
- уверење надлежне здравствене установе о утврђеном
гравидитету
- попуњен образац О2 којим се доказује да укупни месечни приход по члану породице остварен у периоду од три
месеца који претходи месецу у којем је поднет захтев не
износи више од 10.000,00 динара.
На основу поднетог захтева и приложене документације Решење доноси начелник Одељења за јавне службе
Градске управе града Смедерева.

Члан 28.
До доношења општих аката Дома здравља примењиваће се постојећа акта Здравственог центра „Свети Лука“
Смедерево, ако нису у супротности са овом Одлуком.
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О жалби на Решење Одељења за јавне службе Градске
управе града Смедерева одлучује Градско веће града Смедерева.
Члан 4.

1. новембар 2012. године

Износ финансијске помоћи из члана 7. ове Одлуке
усклађује се у јануару сваке године са просечним годишњим растом потрошачких цена у Републици Србији на
основу расположивих података Републичког завода за статистику.

Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од 30.000,00 динара уплатом преко ЈП ПТТ „Србија“ на кућне адресе преко Одељења за финансије Градске управе града Смедерева.

Средства за остваривање права која су предвиђена овом
Одлуком обезбеђују се у буџету града Смедерева.

Члан 5.

Члан 10.

Право на остваривање финансијске помоћи остварују
породиље за свако новорођено дете под условом да имају
пребивалиште на територији града Смедерева и да су уписане у бирачки списак града Смедерева у тренутку рођења
детета.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о родитељском додатку за новорођену децу („Службени
лист општине Смедерево“, број 15/2007 и 9/2009-др. Одлука).
Остваривање права на финансијску помоћ трудницама
града Смедерева ће се примењивати од 01. јануара 2013.
године.

Члан 6.
Право на остваривање финансијске помоћи породиље
остварују на основу података којима располаже Одељење
за општу управу и месне заједнице које Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева по службеној дужности доставља дневни списак новорођене деце са изводима из матичне књиге рођених за исте, Потврду о бирачком праву за мајку, као и копију Личне карте мајке.
Уколико се мајка породила ван територије града Смедерева, иста подноси захтев за остваривање права на финансијску помоћ најкасније до навршених годину дана живота
детета, уз који прилаже Извод из матичне књиге рођених за
новорођено дете, отпусне листе за мајку и дете надлежне
здравствене установе где се породила, Потврду о бирачком
праву, као и копију Личне карте породиље.
У случају да се у тренутку остваривања финансијске
помоћи утврди да породиља није жива, да је напустила
дете, да је лишена пословне способности или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине
о детету, право на финансијску помоћ уместо ње може да
оствари отац или особа која се по позитивним законским
прописима непосредно брине о детету о чему се поред Извода из матичне књиге рођених за дете, прилаже Потврда
о бирачком праву, копија Личне карте особе која се непосредно стара о детету, као и потврда надлежне институције
којом се потврђује непосредно старање о детету.
Члан 7.
Финансијска помоћ за породиље из члана 6. ове Одлуке
остварује се једнократно Закључком Градоначелника града
Смедерева исплатом на кућне адресе преко Одељења за финансије Градске управе града Смедерева путем упутнице
преко ЈП ПТТ „Србија“ у износу од 20.000,00 динара.
Поред износа предвиђеног ставом 1. овог члана, град
Смедерево обезбеђује и беби пакет за свако новорођено
дете.
Члан 8.
Износ финансијске помоћи из члана 4. ове Одлуке
усклађује се у јануару сваке године са просечним годишњим растом потрошачких цена у Републици Србији на
основу расположивих података Републичког завода за статистику, почев од 01. јануара 2014. године.

Члан 9.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-117/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

237.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике
Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) ), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. и 109. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ
РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ
Члан 1.
У Одлуци о посебном родитељском додатку („Службени лист општине Смедерево“, број 5/2004 и „Службени
лист града Смедерева“, број 6/2009 ) у члану 4. став 2. мења
се и гласи:
„Износ посебног родитељског додатка усклађује се у
јануару сваке године са просечним годишњим растом потрошачких цена у Републици Србији.“.

1. новембар 2012. године
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-94/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

238.
На основу чланова 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОВЛАШЋЕНУ ИЛИ БЕСПЛАТНУ ВОЖЊУ
ЗА КОРИСНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује остваривање права
на повлашћену или бесплатну вожњу за ученике средњих
школа, студенте виших школа и факултета, лица преко 65
година живота, чланова социјално хуманитарних организација, чланова удружења ратних, мирнодопских и војних
инвалида и цивилних жртава рата под условом да имају
пребивалиште на територији града Смедерева.
Члан 2.
Право на регресирање дела трошкова повратног превоза од места становања до средње школе у градском и приградском саобраћају на територији града Смедерева остварују ученици средњих школа града Смедерева, који имају
пребивалиште на територији града Смедерева за релацију
дужу од једног километра.
Градско веће града Смедерева одлучује о висини учешћа у делу трошкова града Смедерева за превоз корисника
из става 1. овог члана за школску годину.
Средње школе достављају Превознику и Одељењу за
јавне службе Градске управе Смедерево списак ученика
путника.
Списак садржи: назив школе, име и презиме ученика и
релацију на којој путују.
Члан 3.
Право на месечно регресирање дела трошкова повратног превоза од места становања до више школе или факул-
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тета на релацији Смедерево-Београд-Смедерево, остварују студенти који имају пребивалиште на територији града
Смедерева.
Право на регресирање дела трошкова повратног превоза четири пута месечно у дане викенда од места становања
до више школе или факултета на релацији Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-Ниш-Смедерево и Смедерево-Нови Сад-Смедерево, остварују студенти који имају
пребивалиште на територији града Смедерева.
Градско веће града Смедерева одлучује о висини учешћа у делу трошкова града Смедерева за превоз корисника
из става 1. и става 2. овог члана за школску годину.
На основу потврде или индекса са факултета о упису
године, студентима се издаје потврда у Одељењу за јавне
службе, на основу које превозник издаје месечну односно
карту четири пута месечно у дане викенда истом.
Превозник је у обавези да Одељењу за финансије Градске управе града Смедерева сваког месеца достави уз фактуру оверен и печатиран списак корисника права из овог
члана.
Члан 4.
Право на бесплатан повратни превоз остварују лица
преко 65 година која имају пребивалиште на територији
града Смедерева, са примањима испод 15.000,00 динара, а
са примањима преко 15.000,00 динара остварују право на
регресирање дела трошкова на основу пријављивања у Месним заједницама.
Градско веће града Смедерева одлучује о висини учешћа у делу трошкова града Смедерева за регресирани превоз лица старијих од 65 година.
Превозник је у обавези да Одељењу за финансије Градске управе града Смедерева сваког месеца достави уз фактуру оверен и печатиран списак корисника права из овог
члана.
Члан 5.
Право на бесплатан превоз у градском и приградском
саобраћају на територији града Смедерева, са пратиоцем
остварују чланови социјално-хуманитарних организација
код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних функција са утврђеним телесним инвалидидетом од 90-100% или психичких
функција (ментално недовољно развијена лица) због чега
то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота, укључујући и слепа лица која
имају пребивалиште на територији града Смедерева.
Пратилац корисника из става 1. овог члана може користити своје право самo када је у пратњи корисника бесплатног превоза.
Идентификациона легитимација за остваривање права
за лица из овог члана коју издаје овлашћени превозник садржи релацију, име и презиме корисника, а у даљем тексту
поред имена корисника и текст следеће садржине „и за пратиоца корисника“.
Члан 6.
Право на бесплатан превоз у градском и приградском
саобраћају на територији града Смедерева, без пратиоца
остварују чланови социјално-хуманитарних организација
код којих је у току живота због обољења или повреде дошло
до губитка појединих телесних функција са утврђеним теле-
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сним инвалидидетом од 60-90%, слабовида и глува лица која
имају пребивалиште на територији града Смедерева.
Члан 7.
Чланови социјално хуманитарних организација са
утврђеним инвалидитетом мањим од 60% немају право на
бесплатан превоз.			

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се од 01. јануара 2013. године.
Број 020-115/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

Члан 8.
Право на бесплатан превоз у градском и приградском
саобраћају на територији града Смедерева остварују чланови удружења ратних, мирнодопских и војних инвалида и
цивилних жртава рата који имају пребивалиште на територији града Смедерева.
Удружења ратних, мирнодопских и војних инвалида и
цивилних жртава рата су дужна да Одељењу за јавне службе доставе списак корисника бесплатног превоза са релацијом на којој путују, који ће бити основ за спровођење
поступка јавне набавке за избор превозника.
Члан 9.
Социјално хуманитарне организације су дужне да Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево доставе
списак корисника бесплатног превоза, решења Инвалидске
комисије о степену инвалидности, налаз лекара одговарајуће специјалности са утврђеном врстом инвалидитета за
сваког корисника као и релацију на којој путује.
На основу достављене документације из става 1. овог
члана, Одељење за јавне службе сачиниће коначан списак
корисника из чланова 5. и 6. ове Одлуке који ће бити основ
за спровођење поступка јавне набавке за избор превозника.
		
Члан 10.
Превозник је у обавези да Одељењу за јавне службе
Градске управе града Смедерева сваког месеца достави уз
фактуру оверен и печатиран списак корисника права из ове
Одлуке.
Члан 11.
Лица из чланова 2., 3., 4., 5., 6. и 8. ове Одлуке право
на превоз остварују само по једном основу.
Члан 12.
Средства за остваривање права на повлашћену или бесплатну вожњу по овој Одлуци обезбеђују се у буџету града
Смедерева.
Избор пружаоца услуге за сваку категорију корисника
превоза спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама.
По спроведеном поступку о избору корисника превоза из ове Одлуке, Град Смедерево закључује уговор којим
се ближе и прецизније уређују међусобна права и обавезе
уговорних страна на који претходно мишљење даје Градско
јавно правобранилаштво. 				
Члан 13.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени лист града Смедерева“, број
1/2011).

1. новембар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

239.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став
1. тачка 10. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), а
у вези са чланом 48. и 49. став 3. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011) и
чланом 13. и 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2012),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
		
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ
ПРОСТОРУ ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАД
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о пословном простору чији је корисник
град Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
5/2009), члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности
извршене у складу са ставом 1. овог члана падају на терет
закупца.“.
Члан 2.
После члана 28, додаје се нови члан 28а. који гласи:
„Члан 28а.
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања
на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, треба
да изради Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, са којом закуподавац треба
да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове
израде ове документације сноси закупац.
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Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и
предрачуна, као и да у случају одступања од одобрених
радова на инвестиционом одржавању пословног простора
у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који превазилазе
уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати
закупцу.
Након извођења радова уз сагласност закуподавца на
начин и у поступку описаном у овом члану, закупац је у
обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз
који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених средстава мора бити верификован од стране Дирекције
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, која ће проценити вредност, квалитет и стандард
изведених радова и укупног стања непокретности, у односу
на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун
планираних радова одобрених од стране закуподавца.
Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 50 % од месечне закупнине,
за период који одговара висини уложених средстава, без
могућности признавања својинских права на пословном
простору по основу улагања средстава. Одлуку о умањењу
закупнине доноси градоначелник града Смедерева уз претходну сагласност Градског већа града Смедерева.
Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно
образложене одлуке, Градско веће града Смедерева износ
закупнине може умањити и за већи проценат.“.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 361-188/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

240.
На основу члана 6. став 3. Закона о становању („Службени гласник Републике Србије“, број 50/92, 76/92, 84/92испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-др.закон и
99/2011), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“‚, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“‚, број 2/2008),
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Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева.
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана подразумевају се права и обавезе власника, односно корисника
станова и других посебних делова зграде у циљу омогућавања несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједничких
просторија, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који припада згради, инсталација, уређаја и
опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања чистоће, реда и мира у згради.
Члан 2.
О спровођењу кућног реда старају се власници, односно корисници станова и других посебних делова зграде и
скупштина зграде.
Скупштину зграде чине власници станова и других посебних делова зграде.
Скупштином зграде руководи председник скупштине
који представља и заступа стамбену зграду.
Члан 3.
Станаром зграде, у смислу ове Одлуке сматра се: власник стана који станује у тој згради и других посебних
делова зграде, закупац стана као и подстанари ових лица,
сустанар, чланови њиховог породичног домаћинства и власник, односно корисник пословне просторије у згради, као
и лица запослена у пословним просторијама у згради (у даљем тексту: станари).
Заједничке просторије зграде, у смислу ове Одлуке су:
таван, вешерница, просторија за сушење рубља, подрум,
бициклана, просторија за рад органа управљања зградом,
просторија за смештај смећа, остава за смештај опреме за
текуће одржавање зграде, заједничка остава и сл.
Заједнички делови зграде, у смислу ове Одлуке су: ходници, кров, димњаци, кровне терасе, фасада, степениште,
приступне галерије, светларници и сл.
Заједнички ограђен простор који припада згради, у
смислу ове Одлуке је двориште зграде које служи за потребе свих станара и користи се у складу са његовом наменом.
У заједничким просторијама, заједнички ограђеном
простору који припада згради, ходницима, кровним терасама, степеништу, приступним галеријама и светларницима
забрањено је држати друге ствари, осим оних које су нужне
за њихово наменско коришћење.
Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове
Одлуке су: инсталација водовода, топловода и канализације, електро, плинске инсталације, телефонске, телевизијске
и громобранске инсталације, противпожарна-хидрантска
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мрежа, лифтовска постројења, као и одговарајуће подстанице, хидрофорска постројења, разводни ормани и сл.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Стамбене просторије и уређаје у становима, као и заједничке уређаје у згради, инсталације и опрема зграде станари су дужни да користе са потребном пажњом и да их
чувају од оштећења и квара.
Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички ограђен простор који
припада згради и уређаје и опрему зграде, после употребе очисте и доведу у ред, а кључ од заједничке просторије,
односно кровне терасе, приступне галерије и светларника,
врате лицу које је одредио орган управљања зградом.
Члан 5.
Натписе и рекламе на вратима станар може постављати
уколико обавља пословну делатност у складу са важећим
прописима.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе
уклони и да простор на коме су били постављени доведе у
исправно стање.
Члан 6.
О кућном реду у згради старају се станари и орган управљања зградом.
Заједничке просторије у згради (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за сушење веша
и сл.) и заједнички ограђен простор који припада згради
(двориште) служе за потребе свих станара и користе се у
складу са њиховом наменом.
Заједничке просторије не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење у било које сврхе осим
просторија које се по посебним прописима претварају у
станове, пословне просторије и атељее.
Станови морају бити обележени бројевима, а станари
су дужни да бројеве уредно одржавају.
Ако зграда има стан намењен за становање радника
који ради на одржавању стамбених зграда (службени стан),
овај стан мора бити обележен натписом „службени стан“.
У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему
се стара председник скупштине зграде.
						
Члан 7.
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, степениште, приступ кровној тераси, приступној галерији и светларницима, ходницима и заједничким просторијама буду
слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено
одлагање материјала и понашање које на било који начин
нарушава њихову функционалност, чистоћу и хигијену
(остављање намештаја, уређаја, уношење блата, остављање
смећа, отпада и друго).
Члан 8.
Станари су дужни да за време кише, снега и других
временских непогода, обезбеде да прозори на степеништу,
светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа
уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не
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оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда, и
да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде.
Члан 9.
Није дозвољено сушење рубља на отвореним деловима
зграде (прозори, терасе, балкони и лође) који су видљиви
са улице или друге јавне површине, ако у згради постоји
просторија за сушење рубља.
						
Члан 10.
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа тресење тепиха, постељине и других ствари, као и бацање отпада свих врста.
Скупштина зграде одређује место и време тресења тепиха, постељних и других ствари.
Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета који нарушавају изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично).
Члан 11.
Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без подрума, на местима која одреде станари, односно орган управљања зградом.
Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим местима која за то нису одређена.
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или
друга за то одређена места, станар је дужан да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био истоварен.
Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља)
и других запаљивих материјала на одређеним местима
мора бити у складу са законским и другим прописима којима је регулисана ова област.
Члан 12.
На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно предмета који би услед пада
могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама, или на ивици истих само у
одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора
се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе,
терасе или пролазнике и возила.
		
Члан 13.
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата
држе откључана, осим ако зграда има спољне сигналне
уређаје за позивање станара.
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа наредног дана од
01. априла до 30. септембра, односно од 22,00 до 5,00 часа
наредног дана од 1. октобра, до 31. марта ако зграда нема
спољне сигналне уређаје за позивање станара.
Станари који даљинским управљачем отварају улазну
капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана након
уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
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Члан 14.

Члан 19.

У сваком улазу у зграду орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне ову одлуку, списак станара који садржи име и презиме станара и чланова његовог
породичног домаћинства, спрат и број стана, и списак заједничких просторија са назнаком њихове намене.
Ако орган управљања зградом донесе одлуку да списак
из става 1. овог члана не истакне на видном месту дужан
је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога
се списак налази како би био доступан свим станарима и
надлежним органима.
У случају промене станара, односно броја станара, орган управљања зградом дужан је да списак из става 1. овог
члана ажурира.
Власник стана, односно пословне просторије дужан је
да органу управљања зградом пријави промену станара,
односно број станара у року од осам дана од дана настале
промене.

Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде
или више зграда, могу уредити у складу са важећим планским актима надлежног органа за комуналне послове, а по
одобрењу Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште ЈП Смедерево, којој су поверени послови уређивања и коришћења грађевинског земљишта.

Члан 15.
У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник
коме је поверено одржавање зграде, дужно је да на видном
месту истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде.
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту
истакне обавештење о томе коме се станари могу обратити
у случају квара лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви од просторија у којима су
инсталације, уређаји и опрема зграде из члана 3. став 6. ове
Oдлуке.
Члан 16.
Станар који примети да су инсталације, уређаји и опрема зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе одмах
обавести правно лице или предузетника коме је поверено
одржавање зграде, односно станара одређеног за пријем и
прослеђивање оваквих обавештења.
Члан 17.
Лифт се не може користити противно својој намени и
носивости, односно за пренос тешког грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и
димензијама нису примерени техничким карактеристикама
лифта.
Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто.
У случају квара лифта, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта мора се истаћи упозорење да
је у квару и о насталом квару обавестити правно лице или
предузетника коме је поверено одржавање зграде, о чему се
стара орган управљања зградом.
Орган управљања зградом се стара о редовној контроли
исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за
узбуну у згради.
						
Члан 18.
Станари, односно орган управљања зградом, дужни су
да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација
и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама.

Члан 20.
У становима, заједничким и пословним просторијама
у згради није дозвољено постављати или демонтирати инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности надлежних јавних комуналних и других предузећа или вршити
друге преправке без одобрења власника стана или пословног простора, односно носиоца права располагања на стану
или пословном простору.
Одобрење из става 1. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења надлежних органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање таквог одобрења.
Члан 21.
Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и
инсталатерске радове у згради или на згради, дужно је да
претходно о томе обавести станаре, односно орган управљања зградом и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по обављеном послу просторије у згради које су
биле предмет радова или на било који начин везане за извођење радова, остави у исправном стању.
Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и
станар када изводи радове у стану или пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из члана 20. ове
Одлуке, председнику органа управљања зградом.
Радови из ставова 1. и 2. овог члана, осим у случајевима
хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу се
изводити у време одређено као време одмора.
Члан 22.
При коришћењу стана, пословних и заједничких просторија, заједнички ограђеног простора који припада згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступних
галерија у згради, забрањено је виком, буком, трчањем,
скакањем, играњем лоптом и сличним поступцима ометати
станаре у мирном коришћењу стана.
У време одмора, радним данима у времену од 14,00 до
17,00 часова и од 22,00 до 5,00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00
до 5,00 часова наредног дана, није дозвољено коришћење
разних машина и уређаја, музичких апарата и уређаја, као
и свирање и певање у стану и пословним просторијама, односно згради којим се ремети мир и тишина у згради.
Станари се у поменутом времену морају понашати на
начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради.
Орган управљања зградом може да одреди и други временски период као време одмора и та одлука мора бити
истакнута на огласној табли заједно са Одлуком о кућном
реду у стамбеним зградама.
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Члан 23.

Прозори на подруму морају имати решетку или густу
жичану мрежу која спречава убацивање предмета који могу
да изазову пожар или друга оштећења зграде.
Члан 24.
Станари који у становима и пословним просторијама, у
складу са посебним прописима о држању животиња, држе
мачке, псе и друге животиње, дужни су да пазе да те животиње не стварају нечистоћу и не нарушавају мир и тишину
у згради.
Члан 25.
У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и
отпадака који не спадају у кућно смеће (кабасто), примењују се одговарајући прописи града који регулишу ову област.
						
НАДЗОР
Члан 26.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
Одлуке врши надлежно Одељење за инспекцијске послове преко комуналне, грађевинске и инспекције за заштиту
животне средине.
У оквиру права старања о примени одредаба ове Одлуке, председник скупштине зграде пружа помоћ органу из
става 1. овог члана, тако што указује на поједине пропусте
станара и даје потребне податке о станарима који се не придржавају кућног реда у стамбеним зградама.
Члан 27.
Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац који, поред законом утврђених овлашћења, изриче
мандатну казну и подноси захтев за вођење прекршајног
поступка за прекршаје прописане овом Одлуком.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним
путем, надлежни орган.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара, казниће се за прекршај станари, као физичка лица ако:
1. у заједничким просторијама, заједнички ограђеном
простору који припада згради, ходницима, кровним терасама, степеништу, приступним галеријама и светларницима
држе друге ствари, осим оних које су нужне за њихово наменско коришћење (члан 3. став 5.);
2. не користе са потребном пажњом и не чувају од кварова и оштећења, пожара, провала и сл. заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички ограђен
простор који припада згради, инсталације, уређаје и опрему зграде (члан 4.);
3. не поступају у складу са чланом 4. ставом 2. ове
Одлуке;
4. не поступају у складу са чланом 6. ставом 4. ове
Одлуке;
5. не поступају у складу са чланом 7. ове Одлуке;
6. не поступају у складу са чланом 8. ове Одлуке;
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7. суше рубље на отвореним деловима зграда (прозори,
терасе, балкони и лође) који су видљиви са улице или друге
јавне површине, а у згради постоји просторија за сушење
рубља (члан 9.);
8. не поступају у складу са чланом 10. ставом 1. и 3.
ове Одлуке;
9. не држе огревни материјал у подруму, а у зградама
без подрума, на местима која одреде станари, односно орган управљања зградом или ако у стану или на другим местима која за то нису одређена припремају и цепају огревни
материјал (члан 11. став 1. и 2.);
10. не поступају у складу са чланом 11. ставом 3. ове
Одлуке;
11. не поступају у складу са чланом 12. ове Одлуке;
12. не поступају у складу са чланом 13. ове Одлуке;
13. не пријаве промену станара, односно број станара у
предвиђеном року (члан 14. став 4.);
14. не поступају у складу са чланом 16. ове Одлуке;
15. не предузимају у зимском периоду мере заштите од
смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним
просторијама (члан 18.);
16. не поступају у складу са чланом 20. ове Одлуке;
17. не поступају у складу са чланом 21. ставом 2. ове
Одлуке;
18. не поступају у складу са чланом 22. ове Одлуке и
19. не поступају у складу са чланом 23. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
						
Члан 29.
Новчаном казном од 25.000,00 до 100.000,00 динара,
казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако орган
управљања зградом:
1. не поступа у складу са чланом 6. ставовима 3, 5. и 6.
ове Одлуке;
2. не истакне у сваком улазу на видном месту ову Одлуку, списак станара односно обавештење о томе код кога се
налази списак станара који садржи име и презиме станара
и чланова његовог породичног домаћинства, спрат и број
стана и списак заједничких просторија са назнаком њихове
намене, и не ажурира списак (члан 14. ставови 1., 2. и 3.);
3. не истакне на видном месту обавештење о томе коме
се станари могу обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви
од просторија у којима су инсталације, уређаји и опрема
зграде из члана 3. став 6. ове Одлуке (члан 15. став 2.);
4. не истакне на видном месту упутство за употребу лифта и не стара се о искључењу лифта из употребе у
случају квара, не истакне на вратима лифта упозорење да
је у квару и о насталом квару не обавести јавно предузеће за одржавање стамбених зграда, друго правно лице или
предузетника коме је поверено одржавање зграде (члан 17.
ставови 2. и 3.);
5. не стара се о редовној контроли исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради (члан
17. став 4.) и
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6. не предузме у зимском периоду мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама (члан 18.).

Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

Члан 30.

О УРЕЂЕЊУ ФАСАДА

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице коме је поверено одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у сваком улазу
у зграду, упутство о начину пријаве квара на инсталацији,
уређајима и опреми зграде (члан 15. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник коме је поверено одржавање зграде новчаном казном од
5.000,00 до 100.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара, казниће се лице ако не поступи у складу са чланом 21. ставом
1. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
Члан 32.
За прекршаје прописане овом Одлуком, мандатна казна
за физичко лице и одговорно лице износи 2.500,00 динара,
за предузетнике износи 5.000,00 динара, а за правна лица
износи 20.000,00 динара.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на подручју
општине Смедерево („Међуопштински службени лист“,
број 6/84).
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, осим одредбе
члана 23. ове Одлуке која ће почети да се примењује у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Број 020-109/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

241.
На основу члана 32. став 1.тачка 6., а у вези члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“‚, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева (‚“Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),

ОД Л У КУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се одређује поступак уређења фасада:
стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката који
се налазе у оквиру зоне Смедеревске тврђаве, зона са споменичким својствима и конфликтних зона, фасадa oбјеката утврђених као непокретна културна добра - споменици
културе, фасада евидентираних објеката-у процедури утврђивања, као и фасада објеката који уживају претходну заштиту у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. и чланом 47.
став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник
Републике Србије“, број 71/94) и Генералним планом „Смедерево 2020“ у делу „План заштите непокретних културних добара“ („Службени лист општине Смедерево“, број
9/2006), а налазе се на територији града Смедерева.
Члан 2.
Фасаду објекта чини зидно платно са спољном облогом
и фасадном пластиком и спољним елементима објекта као
што су: капије, врата, прозори, балкони, еркери, стрехе,
олуци, кровне површине, кровне баџе и димњаци.
Члан 3.
Уређење фасаде је у функцији уређења градског језгра или мањих амбијенталних целина града.
Циљ уређења фасада објеката је да фасаде имају естетски прихватљив изглед, да буду чисте и да сви елементи
буду у функционалном стању, тако да коришћење објеката
и њихове околине буде безбедно.
Под уређењем фасада сматра се и потенцијално извлачење влаге.
II ОБУХВАТ
Члан 4.
Зона заштите Смедеревске тврђаве
Целокупан комплекс Смедеревске тврђаве обухвата
унутрашњост саме тврђаве и заштићену околину која залази у урбане структуре града.
Границу заштићене околине чине: Линија приобалног
појаса до десне обале ушћа Језаве у Дунав, затим осовине
улица Краља Петра, Вука Караџића, Бранка Радичевића,
Милоша Великог и њеним правцем до насипа на десној
обали Језаве, затим ивицом насипа до ушћа Језаве у Дунав.
Члан 5.
Зоне са споменичким својствима
Зоне са споменичким својствима представљају зоне
које поседују одређен број објеката утврђених непокретних културних добара, евидентираних објеката и објеката
под претходном заштитом, концентрисаних у једном поте-
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су, али и објеката који функционишу као целине по одређеним споменичким и просторним карактеристикама.
Зоне са споменичким својствима су:
Доњи град - подграђе са гл. градским тргом и пристаништем
Зона чија је окосница улица Краља Петра и Трг Републике - садржи зоне јужно од правца улице Краља Петра и
Вука Караџића. Омеђена је даље - потесом уз Дунав улице
Деспота Ђурђа, улицом Филипа Вишњића, Нушићевом,
Немањином, затим Карађорђевом, Тргом испред Гимназије, делом улице Милоша Великог, Дине Манчића и Бранка
Радичевића.
Стара српска варош - зона улице Анте Протића и
Словенске
Простор са северне стране Карађорђевог брда („Мајдан“). Обухвата улице Анте Протића и Словенску које, као
окосница зоне, воде ка цркви на Старом гробљу. Зоне затварају - јужно улице Јоакима Вујића и Наталије Цветковић и
северно улице Равни гај и Анте Протића са припадајућим
парцелама северне стране тих улица.
Доња варош - улица Кнеза Михаила
Зона под „Мајданом“, јужно и југоисточно - зона коју
захвата улица Кнеза Михаила са Србином и Ђушином улицом и Тргом на месту робне куће - сектор затворен спољним границама парцела поменутих улица, делом Радосава
Мирковића, Цвијићевом, Моме Арделића и сокачетом наспрам Градске болнице који повезује Кнез Михаилову и
Србину.
Горња Варош - ул. 17. октобра
Урбана целина која обухвата ул. 17. октобра и делом ул.16. октобра са припадајућим парцелама уз главни
улични ток, са трговима пред Задужбином (Мала пијаца)
и Тргом Николе Крге (Житни трг) и даље до Партизанске
улице. Са северне стране омеђена је делом улице Милоша
Великог, Војводе Путника и Железничком; јужно је уоквирују улице Давидовићева (са прекидом у делу јужне стране
Улице 17. октобра) и Гундулићева.
Комплекс старог гробља - историјско меморијални
комплекс
Овај историјско-меморијални комплекс по природи има
своје границе као Старо смедеревско гробље. Захвата североисточну падину Карађорђевог брда са бројним грађевинама и споменицима од значаја за Смедерево.
Карађорђево брдо и приобаље - зоне природних
вредности и карактеристичне конфигурације терена
унутар вароши
Обухвата гребен и северне и јужне падине Карађорђевог брда, до задњих регулација парцела улица Кнеза Михаила, Ђушине, Карађорђеве, Анте Протића, Јоакима Вујића и Наталије Цветковић, не рачунајући комплекс Старог
гробља. Део брда од Горичке улице према Карађорђевој и
дунавско приобаље од Старе железаре на западу.
Члан 6.
Конфликтне зоне
Ове зоне представљају делове града у којима је током
времена нарушена урбана матрица и у којима је дошло до
нарушавања система. У тим деловима града дошло је до несагласја наслеђене и нове структуре у готово свим урбаним
елементима - габарити, регулација, парцелација, амбијент.
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У оваквим целинама евидентирано је 17 објеката под
претходном заштитом, који представљају једине вредне
остатке старог урбаног система, нарушеног током времена.
Конфликтне зоне су:
Сектор Цвијићеве улице
Залеђе Цвијићеве улице са обе стране - до Кнез Михаилове улице и улице Јована Крајишника; Зону затварају
улице Моме Арделића, Давидовићева, простор трга код Карађорђевог дуда и део улице Радосава Мирковића. Преклапа се са просторном целином Доње вароши - улицом Кнез
Михаила.
Унутар сектора, не рачунајући поменути део преклапања, евидентирано је 5 објеката под претходном заштитом.
Сектор Карађорђеве улице
Северно и јужно залеђе Карађорђеве улице. Ка југу до
улица Равни гај и Анте Протића; ка северу до улица Немањине и Деспота Ђурђа. Преклапа се са просторном целином „Доњи град“ и „Стара српска варош“.
Унутар сектора, не рачунајући поменути део преклапања, евидентирано је 6 објеката под претходном заштитом.
Сектор улице Милоша Великог
Северно и јужно залеђе улице Милоша Великог. Ка југу
до доњих граница парцела просторне целине Горња варош
(ул 17. октобра); ка северу залази у зону заштите Смедеревске тврђаве.
Унутар сектора, евидентирано је 3 објекта под претходном заштитом.
Сектор у југозападном залеђу Трга Николе Крге
Део града између улица 17. октобра, Гундулићеве и
Ђуре Даничића са Давидовићевом. Преклапа се са просторном целином „Горња Варош“.
Унутар сектора, не рачунајући поменути део преклапања, евидентирано је 3 објекта под претходном заштитом.
Члан 7.
„Фиксни системи“ споменици културе и објекти у
процедури утврђивања
Поред објеката у зонама ближе описаним у члану 4.,5.
и 6.ове Одлуке на територији града Смедерева постоје
грађевине и места који по свом значају, али и по мерама
утврђеним решењем о утврђивању имају статус - „Фиксних система“ који су утврђена непокретна културна добра
-споменици културе или су у процедури за утврђивање.
Објекти под претходном споменичком заштитом у законском смислу уживају заштиту као објекти из ове групе,
а обрађени су као саставни делови одређених зона.
Објекти утврђени као непокретна културна добра су:
1. Смедеревска тврђава
2. Црква успења пресвете Богородице
3. Зграда Окружног начелства (Суд)
4. Црква Св. Ђорђе
5. Зграда Прве смедеревске кредитне банке
6. Зграда Општинског дома (Гранд хотел)
7. Зграда Гимназије
8. Кућа у Улици. Анте Протића број 2
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Евидентирани објекти - у процедури утврђивања:
1. Летњиковац Обреновића
2. Зграда основне школе Димитрије Давидовић
3. Зграда Старе Змај Јовине школе, данас ССС Деспот
Ђурађ
4. Кућа Поповића (Милице Златановић), Ћир Антина
број 29
5. Зграда Црквене општине
6. Зграда старог хотела Нинић
7. Зграда архива
8. Вила Митинац
9. Кућа Љубисављевића на Тргу Николе Крге број 2.
III НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Члан 8.
Град Смедерево ће Одлуком о буџету града Смедерева
обезбедити средства за инвестиције за уређење фасада на
годишњем нивоу.
Средства за уређење фасада деле се на три категорије
инвестиција:
- средства за уређење фасада објеката који су у државној и јавној својини,
- средства за уређење фасада објеката који су у приватној и мешовитој својини и
- средства за уређење фасада објеката који су у приватној својини
Средства из става 1. овог члана обезбеђују се на следећи начин:
- За објекте који су у државној и јавној својини 100%
средстава за уређење фасада обезбеђује град Смедерево.
- За објекте који су у приватној и мешовитој својини
50% средстава за уређење фасада обезбеђује град Смедерево, а преосталих 50% власници објекта.
- За објекте који су у приватној својини 30% средстава
за уређење фасада обезбеђује град Смедерево, а преосталих 70% власници објекта.
Изузетно, може се променити однос висине средстава
из става 3. овог члана, о чему одлучује Градско веће града
Смедерева.
IV ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ОБЈЕКАТА
Члан 9.
Поступак за избор објеката за уређење фасада спроводи Комисија за избор објеката за уређење фасада (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију образује Градско веће града Смедерева, а Комисију чине председник, четири члана и њихови заменици.
Председника и заменика председника одређује град
Смедерево.
По два члана и њихове заменике, одређују Завод за заштиту споменика културе у Смедереву (у даљем тексту:
Завод) и Дирекција за изградњу урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП (у даљем тексту: Дирекција) из
реда запослених стручних лица архитектонске струке.
Стручно-административне послове за потребе Комисије обавља стручно лице из Дирекције у сарадњи са Заводом.
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Члан 10.

Комисија расписује конкурс за уређење фасада на
објектима из члана 1. ове Одлуке, путем јавног огласа.
Уз пријаву на конкурс власници објеката, скупштина зграде, односно савет зграде (у даљем тексту: власник
објекта) подносе:
- пројекат реконструкције фасаде који израђује Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП, на основу претходно прибављених услова и
сагласности Завода;
- мишљење одговорног пројектанта да ли је потребно
да се на фасади изведу радови хидроизолације и радови на
кровном покривачу објекта (радови на кровним равнима и
олучним хоризонталама и вертикалама), односно да су ти
радови већ изведени;
- предмер и предрачун потребних радова;
- доказ о праву својине;
- изјаву физичког лица као власника објекта о уређењу
фасаде;
- сагласност сувласника на објекту;
- сагласност етажних власника станова или других посебних делова објеката, када су у питању стамбене зграде.
Достављањем сагласности за уређење фасада објеката етажних власника станова или других посебних делова
објеката, односно изјавом власника објекта, потврђује се
намера да власници објеката учествују у суфинансирању
трошкова уређења фасаде у процентима износа наведеним
у члану 8. ставу 3.алинеја 2.и 3. ове Одлуке, а у односу на
трошкове утврђене предмером и предрачуном потребних
радова за тај објекат.
Комисија врши верификацију доспелих предмера и
предрачуна потребних радова на уређењу фасада.
Члан 11.
На основу спроведеног конкурса, а након верификације
предмера и предрачуна из претходног члана, Комисија ће
сачинити Предлог програма за уређење фасада на објектима из члана 1. ове Одлуке.
Предлогом програма одређује се редослед објеката за
уређење фасада где приоритет имају објекти са највишим
степеном оштећења која представљају опасност по живот
и здравље људи, налазе се у централном градском језгру и
угрожавају пешачке токове људи.
Предлог програма садржи и висину трошкова
утврђених на основу предмера и предрачуна потребних радова на уређењу фасада.
Програм из става 1. овог члана доноси Градско веће
града Смедерева.
Након донетог Програма, у име града, Јавно предузеће
„Градска стамбена агенција“ Смедерево закључује са власником објекта уговор којим се регулишу међусобни односи у вези извођења радова на уређењу фасаде.
V ВОЂЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Члан 12.
У име града Смедерева, поверава се Јавном предузећу
„Градска стамбена агенција“ Смедерево вођење инвестиција за уређење фасада, према средствима планираним
Финансијским планом Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“, на објектима из члана 1. ове Одлуке.
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Завод обавља послове конзерваторског надзора над извођењем радова на уређењу фасада.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-118/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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- 47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и дуваном
- 47.19 - Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 79.11 - Делатност путничких агенција
- 79.12 - Делатност тур- оператора
- 79.90 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 02-194/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

242.
На основу члана 110. став 1. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011др.закони), чланова 3. став 1. и 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005- др.закон, 81/2005- испр.др.закона и 83/2005-испр.
др. закона), чланова 20. став 1. тачка 16. и 32. став 1. тачка
8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној смоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
и чланова 14. став 1. тачка 16. и 19. став 1. тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009- пречишћен текст), члан 3. став 1. мења се и гласи:
„- Претежна делатност
- 93.11 - Делатност спортских објекта
- остале делатности
- 93.12 - Делатност спортских клубова
- 93.13 - Делатност фитнес клубова
- 93.19 - Остале спортске делатности
- 93.21 - Делатност забавних и тематских паркова
- 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности
- 55.10 - Хотели и сличан смештај
- 56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
- 56.21 - Кетеринг
- 56.29 - Остале услуге припремања и послуживања
хране
- 47.64 - Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама

243.
На основу члана 20. став 1. тачка 19., члана 23. став 4. и
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број
111/2009) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Фонда за противпожарну заштиту
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2008).
Члан 2.
Фонд за противпожарну заштиту града Смедерева престаје са радом даном ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Даном престанка рада Фонда за противпожарну заштиту града Смедерева, сва права и обавезе, односно средства
са рачуна Фонда преносе се на рачун буџета града Смедерева.
Целокупна архива Фонда за противпожарну заштиту
града Смедерева предаје се Градском штабу за ванредне
ситуације.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева.
Број 400-7526/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
244.
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Члан 7.

Назив Фонда је: ФОНД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СМЕДЕРЕВО.
Скраћени назив Фонда је ФОНД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ.
Седиште Фонда је у Смедереву Улица Омладинска број 1.
Члан 8.
Основна делатност Фонда је стипендирање талентованих ученика средњих школа и студената, њихово усавршавање, награђивање и подстицање образовања ученика
основних и средњих школа.
Члан 9.

На основу члана 4. став 3. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“, број
59/89 „Службени гласник Републике Србије, број 88/2010),
члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2010 и 99/2011-др.
закон), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Фонд за образовање Смедерево (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
Оснивач Фонда је град Смедерево.
Члан 3.
Циљ Фонда је систематско и организовано старање локалне заједнице о подстицању образовања и усавршавања
талентованих ученика основних и средњих школа и студената са територије града Смедерева.
Члан 4.
Чланство у Фонду је добровољно.
Чланови Фонда могу бити сва правна и физичка лица.
Члан 5.
Чланови Фонда имају права и обавезе да:
- бирају и буду бирани у органе Фонда,
- учествују у утврђивању политике и реализације задатака Фонда,
- предлажу кандидате за стипендирање,
- редовно уплаћују своје чланске улоге.
Члан 6.
Фонд има својство правног лица у погледу права и обавеза која му припадају на основу Закона о задужбинама,
фондацијама и фондовима и Закона о задужбинама и фондацијама.

Средства Фонда чине:
- средства из буџета града Смедерева,
- средства од поклона и легата,
- средства донатора (државних, друштвених, мешовитих и приватних предузећа и појединаца),
- средства остварена од чланарине.
Оснивач, град Смедерево, за почетак рада Фонда обезбеђује средства у износу од 10.000,00 динара.
Члан 10.
Средства Фонда воде се на посебном жиро рачуну и
могу се користити на начин и по критеријумима утврђеним
Правилником који доноси Управни одбор Фонда.
Члан 11.
Почетком календарске године Управни одбор Фонда
утврђује висину чланских улога за појединачне и колективне чланове Фонда.
Члан 12.
Органи управљања Фонда су:
- Управни одбор,
- Надзорни одбор и
- Директор.
Члан 13.
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има председника, заменика председника
и 3 члана.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, уз могућност поновног именовања.
Члан 14.
Управни одбор:
- доноси годишњи план и програм рада и финансијски
план Фонда,
- предлаже Оснивачу годишњи износ средстава којима
треба да учествује у реализацији програма Фонда,
- обезбеђује реализацију јединствене политике и циљеве Фонда,
- одговара за извршавање предузетих материјалних обавеза,
- обезбеђује евиденцију и праћење резултата о учењу и
другим видовима активности корисника,
- образује, према потреби, стална и повремена радна
тела за обављање одређених послова и задатака,
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- доноси Пословник о свом раду,
- доноси Правилник Фонда за образовање Смедерево на
који сагласност даје Градско већа града Смедерева,
- редовно информише Оснивача и чланове Фонда о
свом раду и обавештава средства јавног информисања,
- обавља и друге послове предвиђене Законом и овом
Одлуком.
Члан 15.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор чине председник и два члана.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.
Члан 16.
Директора Фонда именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Мандат директора Фонда траје 4 године.

245.
На основу члана 62-71. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 65/2008-др. закон и 41/2009), члана 32. став 1.
тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 17.
Директор Фонда:
- заступа Фонд и потписује уговоре и остала финансијска документа, у оквиру реализације одлука Управног
одбора,
- стара се о спровођењу ставова, одлука и закључака
Управног одбора,
- обезбеђује извршавање усвојених планова и програма
рада и развоја Фонда,
- даје иницијативу за разматрање одређених питања за
седнице Управног одбора,
- обавља и друге послове по налогу Управног одбора и
Оснивача.
Члан 18.
Оснивач има права и обавезе:
- да тражи подношење одговарајућих извештаја и информација о раду и пословању Фонда,
- да предузима мере којима се обезбеђују услови да Фонд
извршава циљеве и задатке утврђене овом Одлуком и Законом
о задужбинама, фондацијама и фондовима Републике Србије.
Члан 19.

1. новембар 2012. године

Члан 1.
У Одлуци о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини („Службени лист града Смедерева“, број
9/2009), члан 2. мења се и гласи:
„Одређује се градоначелник града као надлежан орган,
да на основу предлога Комисије за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији града Смедерева коју
образује градоначелник града, донесе Одлуку о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-103/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

Административне, финансијске и рачуноводствене послове Фонда ће обављати надлежна одељења Градске управе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

Члан 20.
Фонд за образовање Смедерево је дужан да одредбе
Правилника и других општих аката усклади са овом Одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 21.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
оснивању Фонда за подстицање образовања и усавршавања
младих талената Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009- пречишћен текст),
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-128/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

246.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број

1. новембар 2012. године
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18/2009-пречишћен текст), у члану 3. ставу 1. Одлуке, брише се тачка 3.
Досадашње тачке 4. и 5. постају тачке 3. и 4.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-107/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

Страна 71 – Број 13
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2010 и 7/2011), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Јелена
Илић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо
ње за новог члана Школског одбора именује се Горан Милентијевић, представник јединице локалне самоуправе.
II

247.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-165/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
249.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ
СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“ У САРАОРЦИМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Бора Милошевић, представник запослених, а уместо њега
за новог члана Школског одбора именује се Радиша Благојевић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-166/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

248.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010 и 1/2012), мења се
у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора Момчило Стојадиновић, представник запослених, а
уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Зорица Мирковић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-181/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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1. новембар 2012. године
РЕШЕЊЕ

250.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА
КОВАЧЕВИЋ“ У МИХАЈЛОВЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Сава Ковачевић“ у Михајловцу („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010 и 7/2011), мења се у
тачки I тако што се разрешавају дужности чланови Школског одбора, Драгана Лукић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује
се Јовица Јовановић, Милутин Стефановић, представник
запослених, а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се Оливера Јовановски, Сузана Јеремић,
представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана
Школског одбора именује се Весна Елевен, представник
родитеља ученика, Десанка Лазић, представник запослених, а уместо ње за новог члана именује се Дејан Чаировић, представник запослених и Златан Чолић, представник
родитеља ученика, а уместо њега за новог члана Школског
одбора именује се Љиљана Лукић, представник родитеља
ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-39/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

251.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010 и 2/2012), мења се у
тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора Горан Пантић, представник родитеља ученика, а
уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Желимир Мијић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-217/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
252.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА
МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ У КОЛАРИМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се
у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора, Слађана Јоксимовић, представника запослених, а
уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Раде
Станковић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-199/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

1. новембар 2012. године
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253.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

3. Нада Кокот
4. Милан Радаковић
5. Борис Капсарев
6. Драган Станић
7. Ивана Радоњић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-200/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако што
се разрешавају дужности чланови Школског одбора, Љиљана Новичић, представник запослених, а уместо ње за
новог члана Школског одбора именује се Сања Булајић,
представник запослених и Соња Петровић, представник
родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског
одбора именује се Јасмина Стевановић, представник родитеља ученика.
II

255.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 14. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И
ЕНЕРГЕТИКУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-8915/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
254.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 13. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

I
Оснива се Савет за привреду и енергетику.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Мирољуб Томић
2. Трифун Петковић
3. Јовица Петровић
4. Предраг Петронијевић
5. Љубиша Ђорђевић
6. Ђорђе Јовић
7. Иван Совтић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-201/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за буџет и финансије.
У Савет се бирају:
– за чланове:
1. Олга Свилар
2. Драган Радосављевић

Страна 73 – Број 13

256.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 15. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),

Страна 74 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за пољопривреду.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Јасмина Симић
2. Жарко Марковић
3. Предраг Милошевић
4. Жељко Вучковић
5. Зорица Пешић
6. Бобан Стошић
7. Иван Миленковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-202/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

1. новембар 2012. године

258.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова
2., 3., 4., 12. и 17. Одлуке о радним телима Скупштине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И УРБАНИЗАМ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за комуналне послове и урбанизам.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Милош Станојевић
2. Анђелина Филић
3. Јовица Нешић
4. Владимир Милетић
5. Милован Костић
6. Слободан Ђорђевић
7. Марко Миленковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-204/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године

257.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова
2., 3., 4., 12. и 16. Одлуке о радним телима Скупштине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за саобраћај и везе.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Милан Јањић
2. Снежана Стоиљковић
3. Зоран Тирнанић
4. Милан Симић
5. Горан Радојевић
6. Радиша Јовановић
7. Славиша Максимовић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-203/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
259.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова
2., 3., 4., 12. и 18. Одлуке о радним телима Скупштине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ
И ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за науку, образовање и примену нових
технологија.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Драгица Стевановић
2. Светлана Михајловић
3. Борис Здравковић
4. Драган Петровић
5. Ана Милосављевић
6. Драган Станић
7. Сања Ђорђевић

1. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 75 – Број 13

II

РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

Број 02-205/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
260.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 19. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

I
Оснива се Савет за спорт и физичку културу.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Милош Милосављевић
2. Биљана Ђорђевић
3. Андрија Клеут
4. Јован Беч
5. Саша Павић
6. Никола Рацић
7. Дејан Миловановић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-207/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

I
Оснива се Савет за културу и туризам.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Јелена Јеремић
2. Светлана Шарић
3. Дејан Жаркић
4. Емилија Шорић
5. Слободанка Маленовић
6. Милан Јеремић
7. Драгана Дачић

262.

II

На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 21. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

РЕШЕЊЕ

Број 02-206/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА
I
Оснива се Савет за здравље и социјалну заштиту.

261.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 20. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Јелена Илић
2. Слађан Господиновић
3. др Анђелка Арсенијевић
4. Радиша Мијаиловић
5. Гордана Ранковић
6. Ђорђе Миловановић
7. Борис Јанковић

Страна 76 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. новембар 2012. године

II

РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

Број 02-208/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
263.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 22. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

I
Оснива се Савет за рад и развој месних заједница.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Владан Поповић
2. Срђан Берак
3. Јасмина Војиновић
4. Љубиша Максић
5. Здравко Чубић
6. Радмило Грујић
7. Момир Јанковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-210/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

I
Оснива се Савет за заштиту животне средине.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Сузана Петковић
2. Горан Ракић
3. Славица Бероња
4. Недељко Кулћубић
5. Иван Врањешевић
6. Томислав Миљковић
7. Бојана Митровић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-209/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
264.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 23. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

265.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 24. и 25. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Оснива се Комисија за прописе.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Александар Пецељ
2. Драгослав Петровић
3. Биљана Анђелковић
4. Марко Крунић
5. Драгољуб Остојић
6. Зоран Ристић
7. Зоран Адамовић

1. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 77 – Број 13

II

РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Број 02-211/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

266.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 24. и 26. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА
ПИТАЊА И ЈАВНА ПРИЗНАЊА И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

I
Оснива се Комисија за спомен обележја и називе улица,
тргова и других делова насељених места.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Владимир Јањић
2. Љубиша Живковић
3. Игор Исак
4. Иван Михаиловић
5. Саша Марић
6. Горан Ђорђевић
7. Горан Прокић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-213/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

I
Оснива се Комисија за кадровска питања и јавна признања.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Дејан Миленковић
2. Зоран Спасојевић
3. Зоран Поповић
4. Снежана Илић
5. Сузана Ранковић
6. Татјана Павловић-Огњановић
7. Чедомир Сушић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-212/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

267.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 24. и 27. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

268.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2012-одлука УС и 54/2011) и члана 22. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
Именује се Изборна комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу, и то:
- за председника
ЉУБАН МИТРЕСКИ, дипл. правник, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна Аврамовић
- за заменика председника
ГОРАН МИЛЕНТИЈЕВИЋ, дипл. правник, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна Аврамовић
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- за чланове и њихове заменике:
1. ЖИВАДИН ИВАНОВИЋ, пензионер члан, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна
Аврамовић
БИЉАНА СЛАВКОВИЋ, угоститељски техничар,
заменик члана, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна Аврамовић
2. ГОЈКО НЕШИЋ, дипл.грађевински инжењер, члан,
представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна
Аврамовић
СРЂАН МИТРОВИЋ, електроинсталатер, заменик
члана, представник Групе грађана Покрет за Смедерево –
др Јасна Аврамовић
3. ВИОЛЕТА МАКСИМОВИЋ, инжењер информатике,
члан, представник Групе грађана Покрет за Смедерево –
др Јасна Аврамовић
СЛОБОДАН САЈИЋ, електротехничар, заменик члана, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др
Јасна Аврамовић
4. МАРИЈА ПЕТРОВИЋ, правник, члан, представник
Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна Аврамовић
ВЛАДАН КОСТИЋ, техничар за управне послове, заменик члана, представник Групе грађана Покрет за Смедерево – др Јасна Аврамовић
5. МОМИР РАДОЈКОВИЋ, дипл. правник, члан, представник Демократске странке Борис Тадић
АЛЕКСАНДАР ГОЛЕ, дипл. правник, заменик члана, представник Демократске странке Борис Тадић
6. ДРАГАНА ГЛИШИЋ, дипл. правник, члан, представник Демократске странке Борис Тадић
МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ, дипл. правник, заменик
члана, представник Демократске странке Борис Тадић
7. ИВАНА ТАНАСИЈЕВИЋ, дипл. правник, члан,
представник Демократске странке Борис Тадић
ЗОРИЦА ШУПИЦА СТЕВАНОВИЋ, дипл. правник,
заменик члана, представник Демократске странке Борис
Тадић
8. БОЈАН СТАМЕНКОВИЋ, електротехничар електронике, члан, представник Уједињених региона Србије – Коалиција за боље Смедерево (УРС – КЗБС)
МАРКО МИШИЋ, економиста, заменик члана,
представник Уједињених региона Србије – Коалиција за
боље Смедерево (УРС – КЗБС)
9. ДУШАН ДОПУЂА, правник, члан, представник
Уједињених региона Србије – Коалиција за боље Смедерево (УРС – КЗБС)
ИРЕНА ГАВРАНОВИЋ, електротехничар рачунара,
заменик члана, представник Уједињених региона Србије
– Коалиција за боље Смедерево (УРС – КЗБС)
10. ОЛГА МАРЈАНОВИЋ, пензионер, члан, представник Уједињених региона Србије – Коалиција за боље Смедерево (УРС – КЗБС)
СЛАЂАНА ГАВРАНОВИЋ, металуршки техничар, заменик члана, представник Уједињених региона Србије –
Коалиција за боље Смедерево (УРС – КЗБС)
11. ВЕРИЦА ИВОШЕВИЋ, дипл. правник, члан, представник СПС - ЈС
ВЕСНА КОЛАРИЋ, дипл. политиколог, заменик члана, представник СПС - ЈС
12. ВЕЛИБОР ВЛАДИМИРОВИЋ, пензионер, члан,
представник СПС-ЈС
ГОРАН АНТИЋ, дипл. правник, заменик члана,
представник СПС-ЈС

1. новембар 2012. године

13. ЈОВАН БЕЧ, виши фудбалски тренер, члан, представник Покренимо Смедерево – Томислав Николић (Српска напредна странка, ПУПС, Покрет социјалиста)
МАРКО КРУНИЋ, дипл. правник, заменик члана,
представник Покренимо Смедерево – Томислав Николић
(Српска напредна странка, ПУПС, Покрет социјалиста)
14. БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ, дипл.саобраћајни
инжењер, члан, представник Покренимо Смедерево – Томислав Николић (Српска напредна странка, ПУПС, Покрет
социјалиста)
ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ, административни радник, заменик члана, представник Покренимо Смедерево
– Томислав Николић (Српска напредна странка, ПУПС,
Покрет социјалиста)
15. МИРЈАНА МЛАДЕНОВИЋ, приватни предузетник, члан, представник ЛДП – СПО
ПРЕДРАГ САВИЋ, електротехничар, заменик члана, представник ЛДП-СПО
16. МИЛОШ ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл. правник, члан,
представник Демократске странке Србије – Војислав Коштуница
САША МАРИЋ, дипл. инжењер саобраћаја заменик члана, представник Демократске странке Србије – Војислав Коштуница
II
За секретара Изборне комисије именује се МИЛИЈАНА НОВАКОВИЋ, дипломирани правник, а за заменика
секретара МИЛЕНА НИСЕВ, дипломирани правник.
Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева у
сталном саставу и њихових заменика („Службени лист града Смедерева“, број 4/2011 и 1/2012).
IV
Против Решења о именовању председника, чланова и
секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика
допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24
часа од доношења Решења.
V
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева” и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Број 02-225/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
269.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,

1. новембар 2012. године
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108/2005-испр. и 123/2007-др. закон) члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
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271.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон) члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

I

РЕШЕЊЕ

БОЖИДАР СТАНКОВИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа Пијаце
Смедерево.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО

II

I

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-229/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
270.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон) члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

КРИСТИЈАН ЂУРИЋ, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-237/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
272.

I

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

МИЛОВАН СТОШОВИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-236/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
ДР ВЕСНА ИВКОВИЋ, специјалиста медицине рада,
именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља
„Смедерево“ у Смедереву.
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II

РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ

Број 02-233/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

I
До именовања Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, именује се Привремени управни одбор
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, у саставу:
Председник
- др Ненад Ђорђевић, представник Оснивача

273.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Заменик председника
- др Војислав Пантић, представник Оснивача
Чланови:
- Биљана Анђелковић, представник Оснивача
- др Драган Илић, представник Оснивача
- Светлана Миловановић, представник Оснивача
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-234/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
ДР ДОБРИЦА ЈАНКОВИЋ, специјалиста Ургентне
медицине, именује се за вршиоца дужности заменика директора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-232/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
274.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010
и 57/2011), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

275.
На основу члана 130. став 3. и члана 139. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010
и 57/2011), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
До именовања Надзорног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, именује се Привремени надзорни
одбор Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, у саставу:
Председник
- др Зоран Вујовић, представник Оснивача
Чланови:
- Татјана Павловић Огњановић, представник Оснивача
- Слободанка Јовановић, представник Оснивача

1. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-240/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО
I
МИЛАН МИШИЋ, дипломирани еконимиста, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Центра за
културу Смедерево.

276.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон) члана 32. став 1. тачка
9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 29.
и 30. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ („Службени лист града Смедерева, број 8/2010),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
I
ДРАГОЉУБ МАРТИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Смедеревска тврђава“.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-235/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

277.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр.др. закона и 83/2005
– испр.др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и члана 15. Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 –
пречишћен текст),

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-239/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

278.
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр.др. закона и 83/2005 –
испр.др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
15. Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 – пречишћен текст),Скупштина града Смедерева, на 4. седници
одржаној 1. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО
I
ДРАГОЉУБ МАРТИЋ, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности директора Центра за културу
Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-238/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. новембар 2012. године

279.

281.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
2. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I

РЕШЕЊЕ

ЧАСЛАВ ИЛИЋ, дипломирани економиста, разрешава се дужности директора Туристичке организације града
Смедерева.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ СМЕДЕРЕВО

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-230/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

I
ГОРДАНА РИСТИЋ, професор математике, именује
се за директора Фонда за образовање Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-242/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

280.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
СЛОБОДАН МАРКОВИЋ, дипломирани политиколог, именује се за вршиоца дужности директора Туристичке организације града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-231/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср

282.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1.
тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 4. седници одржаној 1.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева (у даљем тексту: Градски штаб).
У Градски штаб се именују:
– за команданта
др Јасна Аврамовић, градоначелник града Смедерева
– за заменика команданта
Бојан Теофиловић, заменик градоначелника града
Смедерева
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– за начелника
Драган Мудрић, шеф Одсека за управљање ризицима и цивилну заштиту Одељења за ванредне ситуацује у
Смедереву
– за техничког секретара (администратора)
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за послове
планова одбране, ППЗ и планова за ванредне прилике у
Градској управи града Смедерева
за чланове:
1. др Ивица Јевтић,члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор здравства,
2. др Иван Стевановић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор заштите животне средине,
3. Љиљана Животић Живановић,члан Градског већа
града Смедерева задужена за ресор рада и социјалне политике,
4. Добрица Глишић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор јавних предузећа,
5. Милијана Новаковић, начелник Градске управе града Смедерева,
6. Јелена Златановић, шеф кабинета градоначелника
града Смедерева,
7. Јовица Вујовић, директор Фонда за развој пољопривреде града Смедерева,
8. Владимир Крстин, директор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево,
9. Саша Нешић, вршилац дужности директора Јавног
комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево,
10. Кристијан Ђурић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево,
11. Слађана Јеремић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево,
12. Божидар Станковић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево,
13. Милорад Ђорђевић, вршилац дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево,
14. Хајдана Богдановић, руководилац техничког сектора у Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП,
15. др Весна Ивковић, вршилац дужности директора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву,
16. др Горан Куљанин, вршилац дужности директора
Опште болнице Смедерево,
17. Жељко Јевтић, директор ЕД Електроморава Смедерево,
18. Вујадин Сомборац, руководилац ЈВП „Србија
воде“ Београд ВПЦ „Сава-Дунав“ РЈ Смедерево,
19. Звонко Милојевић , директор ДВП Смедерево,
20. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста
Смедерево.
Градски штаб за извршавање специфичних задатака
заштите и спасавања може образовати стручно-оперативне
тимове.
III
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
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2. руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. доноси наредбе, закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
IV
Послови из тачке III овог Решења финансирају се из буџетских средстава у складу са Законом.
V
У случају персоналних промена лица именованих у
Градски штаб за ванредне ситуације на састанке Градског
штаба позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Решењу, док се не створе услови за измену
Решења од стране Скупштине града Смедерева.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012).
VII
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-162/2012-12
У Смедереву, 1. новембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, ср
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. новембар 2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ
РЕШЕЊЕ

283.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 18. седници одржаној
28. септембра 2012. године, донело је
Ред.
број

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Сточној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево, број 500-1079 од 13.09.2012. године, и
то:

Врста услуге

Период

Стара цена без
ПДВ-а

Нова Цена без
ПДВ-а

ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
1.

Прасићи, јагњићи, јарићи и остали подмладак до 30 кг по 1 ком.

дневно

18,64

20,34

2.

Назимад од 30 до 70 кг

дневно

30,51

33,90

3.

Свиње до 100 кг, овце,козе и остала ситна стока по 1 ком.

дневно

64,41

71,19

4.

Теле,ждребе и остали подмладак крупе стоке по 1 ком.

дневно

97,46

107,63

5.

Дебеле свиње по 1 ком.

дневно

97,46

107,63

6.

Крмача са прасићима по 1 ком.

дневно

132,20

146,61

7.

Крава,бик,коњ и остала крупна стока по 1 ком.

дневно

132,20

146,61

8.

Највећа дневна пијачна такса

дневно

1.231,36

1.368,64

9.

Дневна пијачна - накнада за веће возило

дневно

864,41

961,02

10.

Дневна пијачна - накнада за мање возило

дневно

648,31

720,34

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПИЈАЦЕ
11.

Мерење код рекламације купца

12.

Услужно мерење

13.

Улазак празног возила-камион

не наплаћује се

1 мерење

38,14

42,37

дневно

64,41

71,19

14.

Улазак празног возила-путничко возило

дневно

33,90

37,29

15.

Резервација пијачног простора за постављање возила за продају дрва, угља и креча

месечно

5.381,36

5.983,90

16.

Дневна пијачна накнада за постављање возила до 3т за продају дрва, угља и креча

дневно

180,51

200,00

17.

Дневна пијачна накнада за постављање возила преко 3т за продају дрва, угља и креча

дневно

235,59

261,86

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10.2012. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга Сточне пијаце у Смедереву Јавног кому-

налог предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2011).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-50/2012-12
У Смедереву, 28. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

1. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

284.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 18. седници одржаној
28. септембра 2012. године, донело је

Ред.
број
1.

Страна 85 – Број 13

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА КВАНТАШКОЈ ПИЈАЦИ У
СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Кванташкој пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, број 500-1078 од 13.09.2012. године, и то:

Врста услуге

Стара цена
без ПДВ-а

Период

Резервација пијачног простора за постављање возила

месечно

5.381,36

Нова Цена без
ПДВ-а
5.983,90

2.

Дневна пијачна такса за постављање возила до 3 тоне

дневно

180,51

200,00

3.

Дневна пијачна такса за постављање возила преко 3 тоне

дневно

235,59

261,86

4.

Дневна пијачна такса за постављање празног возила

дневно

121,19

134,75

5.

Заузеће пијачног простора по м2

дневно

55,08

61,02

6.

Коришћење WC-a

1 употреба

10,17

11,02

7.

Коришћење WC-a

месечно

144,07

160,17

Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево не обавезује се да корисницима пијаце чува робу и не одговара за
евентуалну штету коју исти претрпе.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за исти
пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и примењиваће се излицитирана цена.			
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10. 2012. године.
III
Даном примене ценa утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Кванташкој пијаци у Смедереву Јавног
комуналног предузећа Пијаце Смедерево, („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2011).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-54/2012-12
У Смедереву, 28. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

285.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 18. седници одржаној
28. септембра 2012. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ НА ЦАРИНИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на Зеленој пијаци на Царини у Смедереву Јавног комуналног
предузећа Пијаце Смедерево, број 500-1075 од 13.09.2012.
године, и то:

Страна 86 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. новембар 2012. године

Јединица
мере

Стара цена без
ПДВ-а

1) Тезга за продају пољопривредних
производа

месечно

1.134,75

1.261,02

2) Површински закупац на Млечној пијаци

месечно

805,08

894,92

3) Тезга на Млечној пијаци

месечно

1.006,78

1.119,49

4) Површински закуп пољопривредне тезге

месечно

918,64

1.021,19

5) Закуп тезге за продају цвећа или места

месечно

0

месечно

3.893,22

4.328,81

месечно

4.308,47

4.790,68

месечно

983,90

1.094,07

месечно

182,20

202,54

5) Закуп пијачног простора поред тезге по 1m2

месечно

1.231,36

1.368,64

6) Резервација бокса за неиздате тезге

месечно

1.232,20

1.369,49

7) Закуп расхладне витрине

месечно

4.872,03

5.416,95

8) Манипулативни пијачни простор за рад
са расхладном витрином по m2

месечно

1.178,81

1.310,17

m

1.027,12

Закуп и резервација тезги

Нова цена без
ПДВ-а

I СА НАПЛАТОМ ДНЕВНЕ ПИЈАЧНИНЕ

800,00

II БЕЗ НАПЛАТЕ ДНЕВНЕ ПИЈАЧНИНЕ
1) Тезге за непрехамбене производе
2) Резервација пијачног простора
за пост.расхладне витрине по m2
3) Закуп пијачног простора за постављање монтажног објекта по m2 у
власништву закупца
4) Закуп пијачног простора за постављање
зиданог објекта по m2 у власништву закупца

9) Закуп за продају садница месечно

2

1.141,53

ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
А. РАТАРСКИ, ПОВРТАРСКИ
И ВОЋАРСКИ ПРОИЗВОДИ
1. заузеће тезге

дневно

132,20

146,61

дневно

172,88

191,53

дневно

132,20

146,61

1. За ратарске, повртарске и воћарске
производе

m2

64,41

71,19

2. За остале производе

m2

64,41

71,19

Б. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ
- НЕПРЕХРАМБЕНИ
1. Заузеће велике тезге без резервације
2. Заузеће мале тезге без резервације
В. ЗАУЗЕТИ ПРОСТОР ПОРЕД ТЕЗГЕ

Г. ОСТАЛИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЦЕНОВНИКОМ НЕПОМЕНУТИ КАО И СИР И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ЧИЈА ЈЕ ПРОДАЈА
ДОЗВОЉЕНА НА ПИЈАЦАМА НАПЛАЋИВАЋЕ СЕ 5% ОД ПРОСЕЧНЕ ДНЕВНЕ ПРОДАЈНЕ ВРЕДНОСТИ
Д. ЦВЕЋЕ И САДНИ МАТЕРИЈАЛ ПО m2

дневно

89,83

99,15

Ђ.УПОТРЕБА ЈАВНОГ WC-a

1 употреба

5,08

5,51

Е. УПОТРЕБА ЈАВНОГ WC-a

месечно

133,05

147,46

Заузеће простора мањег од 1 m2 наплаћује се као 1 m2.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за исти
пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и примењиваће се излицитирана цена.
II
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењиваће се
од 1.10.2012. године.
III
Даном примена цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник

пијачних услуга на Зеленој пијаци на Царини у Смедереву
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 ).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-46/2012-12
У Смедереву, 28. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

1. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 87 – Број 13
РЕШЕЊЕ

286.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 18. седници одржаној
28. септембра 2012. године, донело је
Ред.
број

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, број 500-1077 од 13.09.2012. године, и то:

Врста услуге

Период

Стара цена
без ПДВ-а

Нова цена
без ПДВ-а

Закуп и резервација пијачних тезги (месечно)
Затворена тезга
1.

I зона пијаце

месечно

4.056,78

4.511,02

2.

II зона пијаце

месечно

3.197,46

3.555,08

3.

II зона пијаце

месечно

2.256,78

2.509,32

4.

I зона пијаце

месечно

3.689,83

4.102,54

5.

II зона пијаце

месечно

3.070,34

3.413,56

6.

Закуп и резервација киоска у власништву ЈКП Пијаце Смедерево по м2

месечно

2.206,78

2.453,39

Отворена тезга за продају половне робе
Мала тезга

Дневна пијачнина
Заузети простор на тезги без месечне закупнине
7.

Затворена велика тезга

дневно

181,36

200,85

8.

Мала тезга

дневно

100,00

111,02

9.

За половну робу

дневно

40,68

44,92

дневно

96,61

106,78

Заузети простор по м без месечне закупнине
2

10.

заузети простор ван тезге по м2

11.

заузети простор ван тезге по м за половну робу

дневно

40,68

44,92

12.

заузети простор за кабасту робу по м2

дневно

51,69

56,78

2

Закуп слободног пијачног простора по м2
За постављање киоска или другог монтажног објекта
13.

Екстра зона

месечно

857,63

953,39

14.

I зона пијаце

месечно

612,71

680,51

15.

II зона пијаце

месечно

548,31

609,32

Заузеће пијачног простора за баште –кафане
16.

Екстра зона

месечно

600,85

667,80

17.

I зона пијаце

месечно

427,97

475,42

18.

II зона пијаце

месечно

386,44

429,66

19.

Заузеће слободног пијачног простора поред продајних објеката

месечно

1.477,12

1.642,37

20.

коришћење WC-a

1 употреба

7,63

8,47

21.

коришћење WC-a

месечно

121,19

134,75

22.

накнада за одржавање

месечно

612,71

680,51

Остале пијачне услуге

Заузеће простора мањег од 1 м2 наплаћиваће се као 1 м2.
Заузеће простора преко 1 м2 наплаћиваће се као 2 м2.

У случају пријаве већег броја заинтересованих за исти
пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и примењиваће се излицитирана цена.

Страна 88 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
287.

II
Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1.10.2012. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2011).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-55/2012-12
У Смедереву, 28. септембра 2012. године

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 18. седници одржаној
28. септембра 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ И МЛЕЧНОЈ ПИЈАЦИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

Врсте услуге

1. новембар 2012. године

Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Зеленој и Млечној пијаци у Смедереву Јавног комуналног
предузећа Пијаце Смедерево, број 500-1076 од 13.09.2012.
године, и то:
Период

Стара цена без ПДВ-а

Нова цена без ПДВ-а

I ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА ТЕЗГИ
Са наплатом дневне пијачнине
За продају пољопривредних производа
А) тезга на Млечној пијаци

месечно

1.587,29

1.764,41

месечно

1.587,29

1.764,41

Б) тезга од 2m2 –затворена
Екстра зона
I Зона пијаце

месечно

1.426,27

1.585,59

II Зона пијаце

месечно

1.268,64

1.410,17

За продају пољопривредних производа- други закупац
(пов.кор.тезги)
Екстра зона

месечно

1.109,32

1.233,05

Тезга на Млечној пијаци

месечно

1.109,32

1.233,05

I Зона пијаце

месечно

949,15

1.055,08

II Зона пијаце

месечно

872,03

969,49

месечно

791,53

879,66

Закуп места за продају цвећа или тезге
Без наплате дневне пијачнине
Тезга у свим зонама – пољопривредна
СТР тезге I зона

месечно

8.739,83

9.718,64

месечно

8.739,83

9.718,64

СТР тезге I I зона

месечно

6.674,58

7.422,03

СТР тезге I I I зона – не постоји

месечно

0,00

0,00

СЗР тезга велика

месечно

6.355,08

7.066,10

СЗР тезга мала

месечно

4.130,51

4.592,37

СТР површински закупац

месечно

6.161,02

6.850,44

СЗР површински закупац

месечно

3.696,61

4.110,17
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II ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА СЛОБОДНОГ
ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА НА МЛЕЧНОЈ ПИЈАЦИ
Закуп или резервација бокса
Резервација пијачног простора за пост. расхладне витрине
по m2 за продају заклане живине
Закуп пијачног простора за рад са расхладном витрином
по m2 за продају заклане живине
Закуп расхладне витрине по m2 за продају заклане живине
Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (први
закупац) са наплатом дневне пијачнине
Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (први
закупац) без наплате дневне пијачнине
Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (други
закупац) са наплатом дневне пијачнине
Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (други
закупац) без наплате дневне пијачнине
Резервација пијачног простора за
постављање расхладних витрина за
продају млечних производа по m2 (са
наплатом дневне пијачнине)
Резервација пијачног простора за
постављање расхладних витрина за
продају млечних производа по m2 (без наплате дневне
пијачнине)
ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ
Закуп за продају садница по m2
КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА У ЗИДАНИМ
ЛОК. ПО m2
Зидани локали месечно у власништву закупца
Зидани локали месечно у власништву ЈКП Пијаце
III ЗАКУП МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПО m2
Закуп осталих монтажних киоска
Заузеће пијачног простора m2
Закуп месечно киоска број 5,6 и 7 за аласе
IV ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
ЗА ЈЕДНОКРАТНО РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦЕ
Заузеће тезге за једнократно радно време пијаце
Поподне од 12 h до затварања пијаце за новопридошле
заузеће тезге
Заузети простор поред тезге ( са краће продајне стране
тезге)
Заузеће пијачног простора по 1 m2

месечно

8.582,20

9.543,22

месечно

4.766,95

5.300,85

месечно

1.587,29

1.764,41

месечно

6.355,08

7.066,10

месечно

2.835,59

3.152,54

месечно
месечно

10.779,66
1.338,14

месечно

месечно

1.487,29
7.627,12

1.530,51

месечно

1.701,69

9.322,03

месечно

1.109,32

1.233,05

m2
m2

235,59
2.449,15

261,86
2.722,88

месечно
месечно
месечно

2.382,20
1.109,32
1.190,68

2.648,31
1.233,05
1.323,73

дневно

238,98

265,25

дневно

118,64

131,36

дневно

118,64

131,36

дневно

171,19

189,83

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Сир, кајмак и остали млечни производи од продајне дневне
вредности
ЦВЕЋЕ, САДНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈЕЛКЕ И РАСАД
Саднице 1 m2
Цвеће 1 m2
V ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПИЈАЦЕ
Мерење код рекламације купца
Коришћење WC-а на Зеленој пијаци
Месечно коришћење WC-а
Коришћење WC-а на Млечној пијаци
Остала роба непоменута Ценовником чија је продаја
дозвољена на Зеленој пијаци наплаћиваће се од просечне
дневне продајне вредности

дневно
дневно
дневно

6%
284,75
171,19

6%
316,10
189,83

1 употреба
месечно
1 употреба

не наплаћује се
5,08
128,81
9,47

не наплаћује се
5,51
143,22
10,17

дневно

5%

5%
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Заузети простор поред тезге ( са продајне дуже стране
тезге) наплаћује се као цела тезга.
Заузеће простора мањег од 1 м2 наплаћиваће се као 1 м2.
За заузеће простора преко 1м2 наплаћиваће се као 2 м2
Заузети простор ван тезге може бити ширине до 0,5 м2 .
Корисник киоска број 5,6 и 7 може бити само лице са
важећом дозволом за риболов, а у киоску се може продавати само свежа речна риба.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за монтажне киоске број 5, 6 и 7 корисник ће се одређивати једном месечно у поступку лицитације.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за исти
пијачни објекат, спровешће се поступак лицитације и примењиваће се излицитирана цена.
II
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењиваће се
од 1.10.2012. године.
III
Даном примена цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовнике
пијачних услуга на Зеленој и Млечној пијаци у Смедереву
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 ) .
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-49/2012-12
У Смедереву, 28. септембра 2012. године
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1. Градски превоз
Километара
Цена без ПДВ-а
од 0 – 5 км
64,81 дин.
од 6 – 10 км
78,70 дин.

Цена са ПДВ-ом
70,00 дин.
85,00 дин.

2. Приградски и локални превоз
Километара
Цена без ПДВ-а
од 0 - 5 км
64,81 дин.
од 6 - 10 км
78,70 дин.
од 11 - 15 км
115,74 дин.
од 16 - 20 км
120,37 дин.
од 21 - 25 км
134,26 дин.
од 26 - 30 км
143,52 дин.

Цена са ПДВ-ом
70,00 дин.
85,00 дин.
125,00 дин.
130,00 дин.
145,00 дин.
155,00 дин.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
новембра 2012. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем, престаје
да важи Решење о давању сагласности на цене превоза
путника у градском, приградском и локалном саобраћају
у експлоатацији ПО „Ласта“ Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2011).
IV
Решење објавити
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 38-32/2012-12
У Смедереву, 30. октобра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
288.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011), члана
27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике Србије“,
број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007др.закон) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за давање сагласности на цене у одређеним делатностима
из надлежности града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“ , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. октобра 2012. године, донело је

289.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. септембра
2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА НА ГРАДСКИМ, ПРИГРАДСКИМ И ЛОКАЛНИМ ЛИНИЈАМА ПО „ЛАСТА“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на цене превоза путника на градским,
приградским и локалним линијама ПО „Ласта“ Смедерево
и то:

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на дру-
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гом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 61.780,00 динара Гроздану Стевановићу из села Горња Бунуша, Лесковац, са боравиштем у Лугавчини ЈМБГ
1911959740034 на име накнаде штете у вези са телесном
повредом насталом услед уједа паса луталица, a по основу
Вансудског поравнања Пр. број 254/2012 од 28. јуна 2012.
године, на рачун број: 200-416110492-55-51, који се води
код Поштанске штедионице А.Д. Београд (Експозитура
Смедерево 1).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 55 – Новчане казне и пенали по
решењу судова, економска класификација 483, у укупном
износу од 61.780,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 12.061.780,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7808/2012-12
У Смедереву, 27. септембра 2012. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5189/2012-12
У Смедереву, 1. октобра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

291.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. октобра
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

290.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 1. октобра 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 70.000,00 динара Организационом одбору
Сабора хармоникаша за трошкове организације „Сабора
хармоникаша“ који је одржан 28. јуна 2012.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функционална класификација 160 – Услуге културе, позиција 195 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном износу од 70.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 33.039.462,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011 и 10/2012), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 118.226,56 динара Здравственом центру „Свети
Лука“ за измирење обавезе по рачунима издатим за стручно
утврђивање времена смрти и издавање потврда о смрти за
лица умрла ван здравствене установе.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 721 – Опште
медицинске услуге, позиција 35 – Сред. за накнаду из буџета у случају смрти, економска класификација 472, у укупном износу од 118.226,56 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 1.269.029,56 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2609/2012-12
У Смедереву, 10. октобра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

292.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 44., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана
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43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 12. октобра 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева”,
број 8/2011 и 10/2012), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499-Текућа
резерва, одобравају се средства у износу од 90.000,00 динара Агенцији за инжењеринг и менаџмент Адам институт
из Смедерева, на име новчане помоћи у трошковима штампања Научно - стручног часописа „Менаџмент знања” за

1. новембар 2012. године

2012/2013 годину, уз обавезу Агенције да достави Граду
Смедереву одређени број часописа.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, 111 - Извршни и законодавни органи, позиција 49 - Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном износу од 90.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
11.490.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу града
Смедерева».
Број: 400-743 8/2012-14
У Смедереву, 12.октобра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
230. Решење о престанку мандата одборника
231. Решење о потврђивању мандата одборницима
изабраним на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 06. и 13. маја 2012.
године

1

1

232. Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева
за 2011. годину
2
233. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Смедерева за 2012. годину
234. Одлуку о усвајању Елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини (локација Индустријска зона –
Индустријски парк, катастарска парцела број
233/60) под условима повољнијим од тржишних

4

22

235. Одлуку о оснивању Дома здравља „Смедерево“ у
Смедереву
55
236. Одлуку о остваривању финансијске помоћи
трудницама и породиљама града Смедерева

57

237. Одлуку о измени Одлуке о посебном родитељском
додатку
58
238. Одлуку о начину остваривања права на повлашћену
или бесплатну вожњу за кориснике са територије
града Смедерева
59
239. Одлуку о измени и допуни Одлуке о пословном
простору чији је корисник град Смедерево

60

240. Одлуку о кућном реду у стамбеним и стамбенопословним зградама на територији града
Смедерева

61

241. Одлуку о уређењу фасада

65

242. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
организовању Установе Спортски центар
Смедерево

68

243. Одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању
Фонда за противпожарну заштиту града
Смедерева

68

244. Одлуку о оснивању Фонда за образовање
Смедерево

69

245. Одлуку о измени Одлуке о одређивању надлежног
органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини 70

246. Одлуку о измени Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде града Смедерева

70

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

71

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

71

249. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у Смедереву
71
250. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Сава Ковачевић“
у Михајловцу
72
251. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Бранислав
Нушић“ у Смедереву

72

252. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Илија
Милосављевић Коларац“ у Коларима

72

253. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Иво Лола
Рибар“ у Скобаљу

73

254. Решење о оснивању Савета за буџет и финансије и
избору чланова Савета
73
255. Решење о оснивању Савета за привреду и
енергетику и избору чланова Савета
256. Решење о оснивању Савета за пољопривреду и
избору чланова Савета

257. Решење о оснивању Савета за саобраћај и везе
и избору чланова Савета

73
73
74

258. Решење о оснивању Савета за комуналне послове
и урбанизам и избору чланова Савета

74

259. Решење о оснивању Савета за науку, образовање
и примену нових технологија и избору чланова
Савета

74

260. Решење о оснивању Савета за културу и туризам
и избору чланова Савета

75

261. Решење о оснивању Савета за спорт и физичку
културу и избору чланова Савета

75

Страна 94 – Број 13
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Рег. бр.

Страна

262. Решење о оснивању Савета за здравље и
социјалну заштиту и избору чланова Савета

75

263. Решење о оснивању Савета за заштиту животне
средине и избору чланова Савета

76

264. Решење о оснивању Савета за рад и развој
месних заједница и избору чланова Савета
265. Решење о оснивању Комисије за прописе и
избору чланова Комисије
266. Решење о оснивању Комисије за кадровска
питања и јавна признања и избору чланова
Комисије
267. Решење о оснивању Комисије за спомен
обележја и називе улица, тргова и других
делова насељених места и избору чланова
Комисије
268. Решење о именовању председника, чланова
и секретара Изборне комисије за избор
одборника Скупштине града Смедерева у
сталном саставу и њихових заменика
269. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево

76
76
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Рег. бр.

Страна

279. Решење о разрешењу директора Туристичке
организације града Смедерева

82

280. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Туристичке организације града
Смедерева

82

281. Решење о именовању директора Фонда за
образовање Смедерево

82

282. Решење о образовању Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града
Смедерева

82

77
ГРАДСКО ВЕЋЕ
77

283. Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Сточној пијаци у Смедереву
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево

84

77

284. Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Кванташкој пијаци у
Смедереву Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево

85

285. Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Зеленој пијаци на Царини
у Смедереву Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево

85

286. Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево

87

88

90

78

270. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево

79

271. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево

79

272. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву

79

287. Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Зеленој и Млечној пијаци
у Смедереву Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево

273. Решење о именовању вршиоца дужности
заменика директора Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву

80

288. Решење о давању сагласности на цене превоза
путника на градским, приградским и локалним
линијама ПО „Ласта“ Смедерево

274. Решење о именовању Привременог управног
одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

80

275. Решење о именовању Привременог надзорног
одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

80

ГРАДОНАЧЕНИК
289. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

90
91

276. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“

81

290. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

277. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Центра за културу Смедерево

81

291. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

91

278. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Центра за културу Смедерево

81

292. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

91
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