ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 15

СМЕДЕРЕВО, 12. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

370.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

1. и 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Србије“, број 24/2011), чланова 20. став 1. тачка
17. и 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 чланова 14. став 1. тачка 17. и 19.
став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“, СМЕДЕРЕВO

I

Члан 1.

СЛАВИШИ ПЕРИЋУ, престаје мандат одборника са
12. децембром 2012. године, пре истека времена на које је
изабран, због подношења оставке.

Оснива се Установа за дневни боравак деце, младих и
одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, Смедерево
(у даљем тексту: Установа).

II

Члан 2.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

Оснивач Установе је град Смедерево (у даљем тексту:
Оснивач).

РЕШЕЊЕ

Образложење
Дана 12. децембра 2012. године, у складу са чланом
46. Закона о локалним изборима Славиша Перић поднео је
оставку на место одборника Скупштине града Смедерева,
што је Скупштина и утврдила на 6. седници одржаној 12.
децембра 2012. године
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 02-363/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

371.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. 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 9. став 1. и 10. ставова

Члан 3.
Установа ће пословати под називом: Установа за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, Смедерево.
Седиште Установе је у Смедереву, Улица Масарикова
број 6.
Члан 4.
На оснивање, организацију и рад Установе примењују
се прописи о јавним службама и прописи о социјалној заштити.
Члан 5.
Установа je правно лицe и то својство стиче даном уписа у надлежни регистар, у складу са Законом.
Установа у правном промету са трећим лицима иступа у
своје име и за свој рачун.
Установа за своје обавезе одговара свом својом имовином.
Члан 6.
О промени назива, седишта и статусној промени Установе одлучује Оснивач.
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Члан 7.

Члан 12.

Пословни простор и опрему за обављање делатности
Установе обезбеђује Оснивач.
Пословни простор Установа не може издавати у закуп
без сагласности Оснивача.
Међусобна права и обавезе у погледу коришћења пословног простора регулисаће се Уговором.

Надзор над законитошћу рада Установе врши надлежно
одељење Градске управе града Смедерева.

Члан 8.
Установа има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Установе.
Члан 9.
Установа обавља следеће делатности:
- остварује саветодавно-терапијске функције,
- остварује социјално-едукативне,
- обезбеђује боравак,
- обезбеђује спортско-рекреативне садржаје у природи,
- обезбеђује исхрану корисницима,
- сарађује са локалном заједницом,
- сарађује са образовно-васпитним установама,
- сарађује са социјалним партнерима и осталим циљним групама,
- сарађује са донаторима и
- обавља остале послове у складу са законом.
Шифре делатности:
- 87.90 - Остали облици социјалне заштите са смештајем
- 86.21 - Општа медицинска пракса
- 86.22 - Специјалистичка медицинска пракса
- 86.90 - Остала здравствена заштита
Установа може, у мањем обиму или привремено, без
уписа у надлежни регистар, да обавља и друге делатности, сагласне основној делатности Установе, уз сагласност
Оснивача.
Члан 10.
се:

Средства за обављање делатности Установе обезбеђују

- из буџета Оснивача за оснивање и остваривање програма рада Установе, плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и
опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.
Имовина намењена социјалној заштити може се користити искључиво за обезбеђење услуга социјалне заштите.
Члан 11.
Установа је дужна:
- да Оснивачу достави годишњи програм рада,
- да Оснивачу подноси годишњи извештај о раду и пословању, а по потреби и друге извештаје и
- да у остваривању делатности поступа по налозима
Оснивача.

Члан 13.
Органи Установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 14.
Директора Установе именује и разрешава Скупштина
града Смедерева, на период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Установе.
До именовања директора Установе његове послове ће
обављати и вршити његова овлажћења вршилац дужности
директора Установе кога именује Оснивач.
Члан 15.
Управни одбор Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор Установе има 5 чланова, и то 3 представника Оснивача и 2 представника запослених у Установи.
До именовања Управног одбора Установе Оснивач
ће именовати Привремени управни одбор Установе.
Привремени управни одбор донеће општа, посебна и
стручна акта Установе потребна за оснивање и рад Установе.
Надлежност Управног одбора Установе ближе се утврђује Статутом Установе.
Члан 16.
Надзорни одбор Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор Установе има 3 члана, и то 2 представника Оснивача и 1 представника запослених у Установи.
До именовања Надзорног одбора Установе Оснивач ће
именовати Привремени надзорни одбор Установе.
Надлежност Надзорног одбора ближе се уређује Статутом Установе.
Члан 17.
Оснивач ће именовати чланове Управног одбора, Надзорног одбора и директора Установе у року од 120 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Рок за доношење Статута Установе је 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 18.
Сагласност на одредбе Статута Установе, његове измене и допуне, даје Скупштина града Смедерева.
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и структура запослених у Установи даје Градско веће града Смедерева.

12. децембар 2012. године
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Члан 19.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Предузеће има свој печат и штамбиљ, који садржи назив и седиште Предузећа.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђује се Статутом Предузећа.

Број 020-166/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
372.
На основу члана 1. став 1., члана 2. став 2. и члана 4.
став 3. 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 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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Установа Спортски центар Смедерево овом Одлуком
организује се као Јавно предузеће за обављање спортских
делатности и задовољавања потреба грађана у области физичке културе, одмора и рекреације (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 2.
Оснивач Предузећа је град Смедерево (у даљем тексту:
Оснивач).
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Предузеће ће пословати под називом: Јавно предузеће
Спортски центар Смедерево.
Скраћени назив Предузећа је: Спортски центар Смедерево.
Седиште Предузећа је у Смедереву, Улица Ђуре Даничића број 6.
Члан 4.
За промену назива и седишта Предузећа, потребна је
сагласност Оснивача.

Члан 6.
Унутрашња организација и систематизација радних места Предузећа ближе се утврђује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који
доноси директор Предузећа.
Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места даје Градско веће града
Смедерева.
III ДЕЛАТНОСТ
Члан 7.
Делатност Предузећа је:
- 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
- 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.
Предузеће може, без уписа у судски регистар повремено да организује концерте, акције, манифестације, промоције, стручно-саветодавне скупове чији је циљ подстицање
спортских активности и делатности или уколико те активности имају хуманитарни карактер.
За промену или проширење делатности Предузећа потребна је сагласност Оснивача.
IV ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 8.
Имовину Предузећа чини право коришћења на покретним и непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права, укључујући и право коришћења средстава и добара у државној својини, односно добара од општег интереса.
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Предузеће из става 1. овог члана, за обављање делатности може користити средства и добра у државној и другим
облицима својине, у складу са Законом, овом Одлуком и
Уговором.
Члан 9.
Оснивач обезбеђује за оснивање и почетак рада Предузећа новчана средства у износу од 500 ЕУР-а у динарској
противвредности на дан уписа у надлежни регистар у складу са Законом, пословни простор и опрему неопходну за
обављање делатности Предузећа.
Пословни простор не може бити предмет отуђења или
хипотеке, нити се може издавати у закуп без сагласности
Оснивача.
Међусобна права и обавезе у погледу коришћења пословног простора регулисаће се уговором.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 10.
Оснивач има право управљања овим Предузећем на начин утврђен Законом и овом Одлуком.
У том циљу има право да надзире рад Предузећа и
врши контролу над свим одлукама које Предузеће доноси,
а на које сагласност даје Оснивач.
Члан 11.
У случају поремећаја у пословању овог Предузећа,
Оснивач може предузети мере којима ће се обезбедити
несметано пословање, а нарочито може променити унутрашњу организацију Предузећа, разрешити органе које је
поставио и именовати привремене органе, као и друге мере
предвиђене Законом.

12. децембар 2012. године
Члан 14.

Предузеће обезбеђује приход из следећих извора:
1. Средства из буџета града за остваривање програма
Предузећа,
2. Непосредно од корисника,
3. Продајом производа и услуга на тржишту,
4. Донације,
5. И из других средстава у складу са Законом.
Члан 15.
Приход и добит се утврђују периодичним и годишњим
обрачунима, на начин утврђен Законом и општим актом о
утврђивању и расподели прихода и добити.
Одлука о расподели добити доставља се на сагласност
Оснивачу.
Члан 16.
Предузеће је дужно:
- да Оснивачу достави годишњи програм рада;
- да Оснивачи достави годишњи извештај о раду и пословању, а по потреби и друге извештаје;
- да у обављању делатности поступа по налозима
Оснивача.
Члан 17.
Приход и добит се утврђују периодичним и годишњим
обрачунима, на начин утврђен Законом и општим актом о
утврђивању и расподели прихода и добити.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор приликом усвајања годишњег обрачуна, на предлог директора.
Одлука о расподели добити Управног одбора доставља
се на сагласност Оснивачу.
VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 12.

Члан 18.

Предузеће за своје обавезе одговара свом својом имовином.
Оснивач одговара за обавезе Предузећа само у случајевима предвиђеним Законом.
У случају поремећаја у пословању Предузећа, Оснивач
може предузети мере којима ће се обезбедити несметано
пословање, а нарочито може променити унутрашњу организацију Предузећа, разрешити органе које је поставио и
именовати привремене органе, као и друге мере предвиђене Законом.
У случају статусних промена, права и обавезе Предузећа, преноси се на правне следбенике.

Предузеће послује као самостални правни субјект.
Предузеће има право да у правном промету закључује
уговоре и врши друге правне послове и радње у оквиру своје правне способности.

VI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ
РИЗИКА
Члан 13.
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности, продајом услуга на тржишту и
из других извора у складу са Законом.

VIII ОПШТА АКТА
Члан 19.
Општа акта Предузећа су:
1. Статут;
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
3. Правилник о противпожарној заштити;
4. Правилник о заштити на раду;
5. Остала општа акта чије обавезе произилазе из Закона, Статута Предузећа или Управни одбор утврди потребу
за њиховим доношењем.
Члан 20.
Сагласност на одредбе Статута, његове измене и допуне
даје Скупштина града Смедерева.

12. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

IX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 21.
Предузеће заступа и представља Директор у складу са
Законом којег именује и разрешава Оснивач.
Предузеће могу заступати и друга лица, са својством
лица овлашћеног за заступање у складу са Законом и Статутом Предузећа, уз сагласност Оснивача.
X УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
Члан 22.
Органи Предузећа су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
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Установе Спортски центар Смедерево, Решењем Скупштине града Смедерева, број 02-247/2012-12 од 19. новембра
2012. године.
XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 28.
Предузеће ће се старати о заштити животне средине, и
у том циљу ће се придржавати свих одредаба Закона о заштити животне средине и других позитивно-правних прописа који регулишу ову материју.
XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 29.

XI ДИРЕКТОР
Члан 23.
Директора именује и разрешава Скупштина града Смедерева на мандатни период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени Одлуком директора Предузећа, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа, и штетило
његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци коју су
по Закону јавни или подаци о кршењу Закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.

XII УПРАВНИ ОДБОР
Члан 24.
Управни одбор Предузећа именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор Предузећа има 9 чланова, и то 6 представника оснивача и 3 представника запослених у Установи.
Надлежност Управног одбора ближе се уређује Статутом.
Члан 25.
До именовања Управног одбора Спортског центра,
организованог као Јавно предузеће, послове из делокруга Управног одбора обављаће именовани Управни одбор
Установе Спортски центар Смедерево, Решењем Скупштине града Смедерева, број 02-247/2012-12 од 19. новембра
2012. године.
XIII НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 26.
Надзорни одбор Спортског центра именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор Спортског центра има 3 члана, од којих
су 2 представници Оснивача, а 1 представник запослених у
Установи.
Надлежност Надзорног одбора ближе се уређује Статутом.
Члан 27.
До именовања Надзорног одбора Спортског центра,
организованог као Јавно предузеће, послове из делокруга
Надзорног одбора обављаће именовани Надзорни одбор

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Средства (основна средства, ситан инвентар, опрема
и реквизити), права и обавезе Установе Спортски центар
Смедерево преузима Јавно предузеће Спортски центар
Смедерево.
До доношења општег акта којим се утврђује структура
и број запослених у Предузећу, Предузеће ће преузети све
раднике који су у радном односу у установи Спортски центар Смедерево.
Члан 31.
Имовина Оснивача, која је поверена Предузећу на
управљање и имовина која потиче из других средстава у
складу са Законом, остаје својина Оснивача, односно преноси се на коришћење Предузећу са билансом стања на
дан 31.12.2012. године и свим евидентираним променама у
пословним књигама у Установи Спортски центар Смедерево, које су настале од тада до дана уписа Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево у надлежни регистар у складу
са Законом.
Члан 32.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о организовању Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009- пречишћен текст и 13/2012).
Члан 33.
Предузеће је дужно да у року од 90 дана, донесе Статут
и друга општа акта у складу са Законом.
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Члан 34.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 020-161/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године

Број 020-163/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

373.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. 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 9. и 10. и 14. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), чланова 20. став 1. тачка 17. и 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 чланова 14. став 1. тачка 17. и 19. став 1. тачка
8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Центра за социјални рад Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 пречишћен текст), у члану 3. после става 1. додају се нови
ставови 2. и 3. и гласе:
„Центар има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђује се Статутом Центра.“
Члан 2.
У члану 5. додаје се став 2. и гласи:
„Шифре делатности:
88.99 - Остала непоменута социјална заштита без смештаја
87.90 - Остали облици социјалне заштите са смештајем.“
Члан 3.
У члану 12. мења се став 2. и гласи:
„Управни одбор има пет чланова и то три представника
Оснивача и два представника запослених.“.
Члан 4.
Центар је дужан да одредбе Статута и других општих
аката усагласи са овом Одлуком у року од 60 дана од дана
њеног објављивања.

374.
На основу члана 3. став 1., и члана 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), члана 38. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), 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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 15/2009), члан 9. став 2.
мења се и гласи:
„- Шифре делатности:
- 55.10 - Хотели и сличан смештај
- 56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.21 - Кетеринг
- 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 - Издавање књига
- 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 - Остала издавачка делатност
- 59.20 - Снимање и издавање звучних записа и музике
- 62.02 - Консултанске делатности у области информационе технологије
- 62.03 - Управљање рачунарском опремом
- 62.09 - Остале услуге информационе технологије
- 63.99 - Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
- 70.22 - Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 72.20 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
- 73.11 - Делатност рекламних агенција
- 73.12 - Медијско представљање
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- 73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења
- 74.10 - Специјализоване дизајнерске делатности
- 74.20 - Фотографске услуге
- 74.30 - Превођење и услуге тумача
- 74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности
- 82.19 - Фотокопирање, припремање докумената и
друга специјализована канцеларијска подршка
- 82.30 - Организовање састанака и сајмова
- 82.99 - Остале услужне активности подршке пословању
- 84.12 - Уређивање делатности субјеката који пружају
здравствену заштиту, услуге у образовању и
култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
- 85.51 - Спортско и рекреативно образовање
- 85.52 - Уметничко образовање
- 85.59 - Остало образовање
- 85.60 - Помоћне образовне делатности
- 91.01 - Делатности библиотека и архива
- 93.21 - Делатност забавних и тематских паркова
- 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 020-148/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
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(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2010), члан 4.
мења се и гласи:
„Финансирање програма утврђених у члану 3. у тачкама 1., 2., 3. и 4. ове Одлуке врши се на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс), који расписује Град
Смедерево.
Средстава за финансирање програма из става 1. овог
члана, спортска организација може да оствари уколико испуњава следеће услове:
- да је регистрована код надлежног органа у складу са
Законом (у даљем тексту: надлежни орган),
- да има седиште на територији града Смедерева,
- да у складу са утврђеним роковима доставља годишње
планове и програме рада са финансијским показатељима,
као и тачне податке о оствареним спортским резултатима
у претходној години,
- да у складу са утврђеним роковима доставља финансијско правдање одобрених средстава,
- учествује у редовном систему такмичења у оквиру
гране спорта у складу са спортским правилима,
- ангажује најмање једног стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту и
- има обезбеђен простор за реализацију програма активности.“.
Члан 2.
У члану 3. ставу 1. тачки 4. Одлуке, речи „Општинског
фудбалског савеза Смедерево“, замењују се речима „Градског фудбалског савеза Смедерево“.
Члан 3.
У члану 5. Одлуке, речи „Општински фудбалски савез
Смедерево“, замењују се речима „Градски фудбалски савез
Смедерево“.

375.

Члан 4.

На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011др. закони), 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. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени
гласник Републике Србије“, број 110/2008) и Закључка о
усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до
2013. године („Службени гласник Републике Србије“, број
80/2009),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о о обезбеђивању средстава за финансирање
потреба у области спорта на територији града Смедерева

Комисија из члана 10. става 2. ове Одлуке обавезује се
да одредбе Правилника и других општих аката усклади са
овом Одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу
исте.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 02-165/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

376.
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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
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ОД Л У КУ

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И РАЗВОЈ
КВАЛИТЕТНОГ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању Фонда за подстицање и развој квалитетног такмичарског спорта општине Смедерево („Службени лист општина
Смедерево и Ковин“, број 15/2001).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 020-167/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

377.
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) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У
САОБРАЋАЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о оснивању
Фонда за безбедност деце у саобраћају града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 020-162/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

12. децембар 2012. године

378.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011) и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 6. седници, одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
- за председника
др Јасна Аврамовић, градоначелник града Смедерева
- за заменика председника
Бојан Теофиловић, заменик градоначелника града
Смедерева
- за чланове:
1. Весна Јеремић, дипл.просторни планер, представник Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
2. Снежана Чупић, дипл.инж.арх., представник Министарства грађевинарства и урбанизма
3. Милош Гардашевић, дипл.инж.арх., представник
Министарства грађевинарства и урбанизма
4. Владислава Живановић-Ристовић, дипл.инж.арх.
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП
5. Јасмина Поповић-Русимовић, дипл.инж.арх., Регионални завода за заштиту споменика културе Смедерево
6. Горан Иванковић, дипл.геод.инж. Служба за катастар непокретности Смедерево
7. Милијана Новаковић, начелник Градске управе
Смедерево.
II
Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде, измене и спровођења планских докумената, стручна контрола планских докумената, као и давање
стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе.
Комисија о свом раду сачињава Извештај.
III
Комисија ради у седницама.
Седнице сазива и истим председава председник Комисије.
Комисију сазива председник Комисије, заменик председника или најмање 1/3 чланова Комисије на основу предлога органа локалне самоуправе по питањима из надлежности Комисије.

12. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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IV

II

Комисија пуноважно одлучује ако седници присуствује
више од половине чланова Комисије.
Комисија доноси одлуке већином гласова укупног броја
присустних чланова.
Члан Комисије који се не слаже са одлуком може издвојити своје мишљење, односно не гласати ни „за“ ни „против“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-320/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

V
Мандат председника, заменика председника и чланова
Комисије траје четири године.
Чланови Комисије који не остварују примања (зараде)
из буџета града Смедерева добијају накнаду која износи по
седници 25% износа просечне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
VI
Административно-стручне послове за потребе Комисије врши организациона јединица Градске управе надлежна
за послове урбанизма.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-322/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

380.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИТЕЉ САВА“ У ДРУГОВЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светитељ Сава“ у Друговцу („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности члан Школског одбора, Живославка Ђорђевић, представник запослених, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Миљана Кравић,
представник запослених.
II

379.
На основу 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 6. седници, одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И
ДОПУНУ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на измену и допуну Статута Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево, број
19/2012 од 28.11.2012. године.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-278/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

381.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

II

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

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, Горан
Крчмаревић, представник запослених, а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се Ружица Угљеваревић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-349/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. годинe
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

Број 02-346/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

383.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

382.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-327/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
7/2010 и 7/2011), мења се у тачки I тако што се разрешавају
дужности чланови Школског одбора, Флавија Димитријевић и Дејан Радовановић, представници родитеља ученика,
а уместо њих за нове чланове Школског одбора именује се
Снежана Јовановић и Дарко Калинић, представници родитеља ученика.

384.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

12. децембар 2012. године
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
I

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ, именује се за директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-324/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
385.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
САША НЕШИЋ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево.
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС
СМЕДЕРЕВО
I
САША НЕШИЋ, именује се за директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-330/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
387.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

I

Број 02-333/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
386.
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.

БОЖИДАР СТАНКОВИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-326/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

Страна 12 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

388.

12. децембар 2012. године
II

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-334/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

390.
РЕШЕЊЕ

II

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
БОЖИДАР СТАНКОВИЋ, именује се за директора
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО

Број 02-323/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

I
КРИСТИЈАН ЂУРИЋ, именује се за директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.

389.

II

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-332/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

391.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО
I
КРИСТИЈАН ЂУРИЋ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево.

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

12. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
МИЛОРАД ЂОРЂЕВИЋ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-335/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

Страна 13 – Број 15

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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО
I
ЗОРАН ЗДРАВКОВИЋ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

392.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ
СМЕДЕРЕВО
I
МИЛОРАД ЂОРЂЕВИЋ, именује се за директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

Број 02-337/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
394.
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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

I

Број 02-328/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
393.
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,

ЗОРАН ЗДРАВКОВИЋ, именује се за директора Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево.
II
Решење објавити
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 02-338/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

Страна 14 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

395.

12. децембар 2012. године
II

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., 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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-359/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

ГРАДОНАЧЕЛНИК
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I
ТАМАРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани економиста,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу.
II

397.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. новембра
2012. године, донео је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-358/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

396.
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., 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 6. седници одржаној
12. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I
ДРАГАН СТАНИЋ, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу.

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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана
средства у износу од 16.393,00 динара за измирење осталих
намена за средње образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6- Средње
образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција
164 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 16.393,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
102.803.454,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2283/2012-12
У Смедереву, 6. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
398.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,

12. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 19.810,00 динара за измирење трошкова
такмичења за средње образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6 – Средње
образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција
164 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 19.810,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
102.479.810,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9372/2012-12
У Смедереву, 6. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

399.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
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499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 307.251,00 динара за измирење трошкова
платног промета за средње образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6 – Средње
образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција
164 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 307.251,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
102.787.061,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9424/2012-12
У Смедереву, 6. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

400.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 7.257,00 динара за измирење трошкова
такмичења за основно образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
163 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 7.257,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
231.217.257,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7241/2012-12
У Смедереву, 20. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
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401.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 21. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 375.567,00 динара за измирење трошкова
платног промета за основно образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
163 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 375.567,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
231.592.824,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9961/2012-12
У Смедереву, 21. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
402.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2–Градоначелник,
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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 272.699,00 динара на име недостјућих
средстава за исплату једнократну помоћ пензионерима који
су остварили право на минималну и мању од минималне
пензије по основу запослености, обављања самосталне делатности и пољопривреде.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 020 – Старост,
позиција 40, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета (једнократна помоћ за пензионере), у укупном износу од 272.699,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.432.699,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9370/2012-12
У Смедереву, 23. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
403.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 26. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), 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 222.478,00 динара на име недостајућих средстава
и то:
- за исплату дела јубиларних награда у 2012. години у
износу од 91.739,00 динара и
- за исплату дела отпремнине у складу са чланом 50.
Уредбе о накнади трошкова и
отпремнини државних
службеника и намештеника за Љубинку Јовановић у износу
од 130.739,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 113, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у укупном износу од 91.739,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 791.739,00 динара и у оквиру раздела 4
– Градска управа , функција 130 – Опште услуге, позиција
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111, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима у укупном износу од 130.739,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 14.510.822,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10230/2012-12
У Смедереву, 26. новембра 2012. године

405.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. новембра
2012. године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
404.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), 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 50.000,00 динара Градској организацији Савеза
слепих Србије – Смедерево за организовање 23. Традиционалне музичке смотре слепих и слабовидих уметника
Србије, која је одржана 23.11.2012. године у Великој сали
Центра за културу Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 – Социјална
заштита – Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови и хуманитарне организације, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција 229, економска
класификација 463 - Донације и трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 62.563.396,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9469/2012-12
У Смедереву, 27. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
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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, 10/2012 и 13/2012), 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 604.000,00 динара Месној заједници Радинац поводом одржавања вашара Света Петка одржаног 08.08.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 155, економска
класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 604.000,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 102.804.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9473/2012-12
У Смедереву, 27. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
406.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 – Градоначелник,
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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 73.248,00 динара нето, односно 87.200,00 динара
бруто Љиљани Бјеговић из Смедерева, Улица Ђуре Даничића број 71, ЈМБГ 2709949765012 на име исплата четири
месечне накнада из 2011. године за вођење Координационог одбора за превенцију болести зависности.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, 860 – Рекреација, спорт,
култура и вере, некласификовано на другом, позиција 32
– Координациони одбор за сузбијање болести зависности, економска класификација 451, у укупном износу од
87.200,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 312.248,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10081/2012-12
У Смедереву, 27. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

407.
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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. новембра
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, 10/2012 и 13/2012), 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 200.000,00 динара Клубу борилачких спортова
„SD-COMBAT“ Смедерево за трошкове путовања у Анкару на Европско првенство за сениоре у кик боксу „WAKO
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2012“, које је одржано од
28.10. до 04.11.2012. године и за покриће трошкова организацијa првенства Србије на Светском првенству Србије сениори дисциплина LOW KICK, које се одржава 02.12.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубо-
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вима, економска класификација 481, у укупном износу од
200.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 90.749.865,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8725/2012-12
У Смедереву, 29. новембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

408.
На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009др. закон и 43/2011-одлука УС), члана 43. став 1. тачка 6.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и тачке 6. Решења о отварању Буџетског
фонда за заштиту животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2010), а по претходно
прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, број 401-00-175/2012-01 од
27.11.2012. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 30. новембра
2012. године, донео је
ПРОГРAМ
O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012.
ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2012.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012 и
12/2012), тачка 2. мења се и гласи:
,,2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 99.349.578,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење
животне средине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
29.000.000,00 динара
- накнаде за загађивање животне
средине
43.000.000,00 динара
- пренета средства из 2011.
године
27.349.578,00 динара.’’
2. У тачки 3. Табела: Пројекат/план/програм/активност
мења се и гласи:
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Пројекат/план/програм/активност

Страна 19 – Број 15
Износ

Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Израда Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом и израда Студије
оправданости
Израда техничке документације и изградња регионалне трансфер станице управљања споредним
производима животињског порекла (Суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне
средине)
Израда пројектне документације за системе управљања отпадним водама у сеоским месним
заједницама(Суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне средине)
Израда пројекта озелењавања и реализација активности (еко паркови)

900.000,00
500.000,00
5.700.000,00
2.730.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта
Мониторинг земљишта
Мерења у ванредним ситуацијама
Мониторинг ваздуха
Мониторинг полена

500.000,00
350.000,00
400.000,00
100.000,00
1.500.000,00
851.000,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Програм заштите споменика природе ‚‘Шалиначки луг’’

0,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Санација грaдске депоније у Годоминском пољу
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
LEAP
Суфинансирање уклањања ‚‘дивљих депонија‘‘
Унапређење енергетске ефикасности јавне расвете
Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама
Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода
Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

6.770.000,00
8.000.000,00
485.174,24
34.335.309,00
0,00
5.500.000,00
16.500.000,00
235.000,00

Научно-истраживачки пројекти у области заштите животне средине
Утицај срединских фактора на хроничне незаразне болести у Смедереву

0,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине
Вршњачка едукација из области заштите животне средине
- Активности у циљу популаризације заштите животне средине
(семинари,трибине, обележавање значајних датума, израда публикација и другог штампаног
материјала, наставак акције ‘’Очистимо Смедерево’’ и друге акције и активности у циљу јачања
свести грађана)
Суфинансирање пројекта ‚‘Уклањање дивљих депонија, ремедијација и рекултивација девастираног
земљишта на подручју града Смедерева (сметлиште ‘’Дуго поље’’ у Радинцу)
- Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите животне средине Градске
управе Смедерево - Одсек за инспекцију заштите животне средине и Одсек за заштиту животне
средине (инспекцијски надзор и рад на терену)
- Набавка фонометра

800.000,00
1.300.000,00

1.000.000,00
0,00

0,00

Пренете обавезе из 2011. године
-Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

765.000,00

-Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама

865.225,80

-Мерења у ванредним ситуацијама испитивање воде

110.400,00

Страна 20 – Број 15
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-Mерење концентрације полена у ваздуху

80.000,00

-Mониторинг ваздуха

492.999,96

-Mониторинг буке

65.200,00

-Пројектна документација за рекултивацију постојећег сметилишта

2.230.000,00

-Санација грaдске депоније у Годоминском пољу

950.000,00

-Суфинансирање уклањања ‘’дивљих депонија’’
-активности у циљу популаризације заштите животне средине
(семинари,трибине, обележавање значајних датума, израда публикација и другог штампаног
материјала, наставак акције ‘’Очистимо Смедерево’’ и друге акције и активности у циљу јачања
свести грађана)
УКУПНО

5.287.169,00
47.100,00
99.349.578,00

3. Програм о изменама Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2012. годину објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 501-166/2012-12
У Смедереву, 30. новембра 2012. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6470/2012-12
У Смедереву, 7. децембра 2012. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

409.

410.

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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. децембра
2012. године, донео је

На основу члана 70. 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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), 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 300.000,00 динара Клубу кјокушинкаји
„SD-COMBAT“ Смедерево за јуниорско Европско првенство у кјокушинкаји – каратеу и меч репрезентације Србије
против репрезентације Јапана, који се одржава 08.12.2012.
године у Дворани спортова у Смедреву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
300.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 93.749.865,00 динара.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 61, економска класификација
499 – Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 1.877.050,00 динара по основу Закључка Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева број 020-184/2012-14 од 10.12.2012. године и то:
- 1.000.000,00 динара Центру за социјални рад Смедерево ради набавке огрева за најугроженија домаћинства,
- 500.000,00 динара за набавку бонова за гориво ради
поделе предузетницима који су ангажовани на чишћењу снега и
- 377.049,60 динара Црвеном крсту Смедерево за набавку 200 пакета хране.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште
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јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација
– 484 у укупном износу од 1.877.050,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 6.827.205,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

РАДНА ТЕЛА
412.
На основу члана 36. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за здравље и социјалну заштиту на 2. седници
одржаној 7. децембра 2012. године, донео је

Број 020-184/2012-12
У Смедереву, 10. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

Страна 21 – Број 15

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
I

411.
На основу члана 70. 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
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 12. децембра
2012. године, донео је

РАДИША МИЈАИЛОВИЋ, бира се за председника
Савета за здравље и социјалну заштиту.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-3472012/12
У Смедереву, 7. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Радиша Мијаиловић, ср

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 61, економска класификација
499 – Стална резерва, одобравају се новчана средства у износу од 500.000,00 динара за набавку бонова за гориво ради
поделе предузетницима који су ангажовани на чишћењу
снега на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева, број 020-196/201214 од 11.12.2012. године и према Предрачуну OMV Srbija
d.o.o. број 141/12 од 12.12.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација –
484 у укупном износу од 500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 7.327.205,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-196/2012-12
У Смедереву, 12. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

413.
На основу члана 36. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за здравље и социјалну заштиту на 2. седници
одржаној 7. децембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
I
ЈЕЛЕНА ИЛИЋ, бира се за заменика председника Савета за здравље и социјалну заштиту.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-348/2012-12
У Смедереву, 7. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Радиша Мијаиловић, ср

Страна 22 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12. децембар 2012. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
370.

Решење о престанку мандата одборника

371.

Одлуку о оснивању Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју „Сунце“, Смедерево

372.
373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

Одлуку о оснивању Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево
Одлуку о изменама и допунама Одлуке
о организовању Центра за социјални рад
Смедерево
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
Смедерево
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
обезбеђивању средстава за финансирање
потреба у области спорта на територији
града Смедерева
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о
оснивању Фонда за подстицање и развој
квалитетног такмичарског спорта општине
Смедерево
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о
оснивању Фонда за безбедност деце у саобраћају града Смедерева
Решење о образовању Комисије за планове
и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије
Решење о давању сагласности на измену и
допуну Статута Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Смедерево
Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Светитељ Сава“ у Друговцу
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво
Андрић“ у Радинцу
Решење о измени Решења о именовању
Чланова школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот
Ђурађ“ у Смедереву
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383.

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево

10

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља
Смедерево

10

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево

11

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево

11

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево

11

388.

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево

12

389.

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево

12

390.

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево

12

391.

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево

12

Решење о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево

13

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево

13

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево

13

Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу

114
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12. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.
396.

Страна
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу

Рег. бр.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

398.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

399.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

17

406.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

17

407.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

18

408.

Програм о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине града Смедерева за 2012.
годину

18

409.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

20

410.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

20

411.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

21
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404.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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14
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Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

16

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

16

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

17

Страна

405.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
397.

Страна 23 – Број 15

РАДНА ТЕЛА
412.

Решење о избору председника Савета за
здравље и социјалну заштиту

21

413.

Решење о избору заменика председника Савета за здравље и социјалну заштиту

21
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