ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V
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СМЕДЕРЕВО, 17. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
414.
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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА,
ОДРЖАНИМ 06. И 13. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
I

Након образовања Верификационог одбора одборник је
предао Одбору своје уверење о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном
облику.
О потврђивању мандата одборнику, 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 02-370/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

Потврђује се мандат одборнику Бојани Митровић изабраној на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 06. и 13. маја 2012. године, са Изборне
листе Уједињени региони Србије – мр Милан Допуђа.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
На 6. седници Скупштине града Смедерева одржаној
12. децембра 2012. године, одборнику Славиши Перићу,
изабраном са Изборне листе Уједињени региони Србије –
мр Милан Допуђа престао је одборнички мандат пре истека
времена на који је изабран због подношења оставке.
Дана 13. децембра 2012. године Изборној комисији за
избор одборника Скупштине града Смедерева од стране
секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење о престанку мандата одборнику Славиши Перићу.
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 новог одборничког 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.

415.
На основу члана 6. став 2., члана 43. став 1., и члана 46.
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), члана 19. став 1. тачка
2. и члана 77. став 1. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци
буџета града Смедерева за 2013. годину утврђују се у износу од 2.960.000.000 динара.
Члан 2.
Приходи и примања буџета града Смедерева за 2013.
годину утврђују се у укупном износу од 2.960.000.000 динара.
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Члан 6.
Капитални издаци буџета града Смедерева у класе
500000 - Издаци за нефинансијску имовину у текућој
и наредне две буџетске године према економској
класификацији буџетских корисника планирају се у
следећим износима:
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Смедерева.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник
града Смедерева, односно лица која он овласти, а која су
истовремено одговорни за законито и наменско коришћење
средстава распоређених буџетом.
Члан 8.
За закониту, наменску, економичну, ефикасну и ефективну употребу одобрених буџетских апропријација, непосредно су одговорни руководиоци директних и индиректних буџетских корисника.
Члан 9.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Градско веће града Смедерева, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана Градско веће града Смедерева усваја и
доставља извештаје Скупштини града Смедерева.
Члан 10.
Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес,
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге
елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја,
који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују
штету већих размера.
Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему доноси градоначелник града Смедерева.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси градоначелник града Смедерева.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на конту намена за коју су средства
усмерена.
Члан 12.
Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани
рачун трезора града Смедерева, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора града Смедерева.
Привремено расположива средства на консолидованом
рачуну трезора града Смедерева, могу се краткорочно пла-
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сирати код банака или других финансијских организација,
након спроведеног јавног конкурса, закључивањем уговора
у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Закона
о јавном дугу.
Уговор из претходног става овог члана са изабраним
банкама или другим финансијским организацијама, закључује градоначелник града Смедерева.
Члан 13.
Директни корисници буџетских средстава су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа.
Индиректни корисници буџетских средстава финансирају се у оквиру директног буџетског корисника утврђеног
овом Одлуком.
Директни и индиректни корисник буџетских средстава
може вршити плаћања само у оквиру планираних средстава
по овој Одлуци.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним средствима у плану буџета, а све у зависности од динамике остваривања прихода
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију на плаћање (копије).
Корисници средстава буџета могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по
њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета.
Члан 14.
Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из сопствених прихода,
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из сопствених прихода.
Ако се у току буџетске године утврђени расходи повећају или приходи смање, Градско веће града Смедерева на
предлог Одељења за финансије Градске управе града Смедерева може привремено обуставити извршење појединих
расхода, не дуже од 45 дана, у складу са Законом.
Члан 15.
Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним
апропријацијама у 2012. години, а неизвршене у току 2012.
године, преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђени другачији метод.
Члан 16.
У току 2013. године расходи и издаци буџета града Смедерева извршаваће се у складу са чланом 4. став 3. Закона
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о буџетском систему, а поштујући принципе ефикасности,
економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације.
Део јавних средстава остварених у току 2012. године,
односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета града Смедерева у текућој години.
Средства из става 2. овог члана могу се користити за
неопходну ликвидност буџета града Смедерева.
Члан 17.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелник града Смедерева може донети одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не
може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног Законом о буџетском систему.
Члан 18.
Градоначелник града Смедерева може донети одлуку о
промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему, као и друге измене везане за усклађивање Одлуке о буџету са прописима који регулишу буџетску
класификацију.
Члан 19.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за
финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.
Буџетски корисници (директни и индиректни) дужни су
да обавесте надлежне органе града Смедерева о свим променама.
Члан 20.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године приходи буџета смање, расходи
и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то:
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који
регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Ако корисници буџетских средстава остваре сопствене
приходе у износу већем од износа исказаног у члану 4. ове
Одлуке, могу користити средства остварена из сопствених
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за
намене утврђене овом Одлуком.

17. децембар 2012. године

Ако корисници буџетских средстава не остваре сопствене приходе, утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.
Члан 21.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности извршног органа града Смедерева, засновати радни однос са новим лицима до краја 2013. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу
са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.
Члан 22.
У оквиру броја утврђеног Законом о одређивању максималног број запослених у јединици локалне самоуправе
планирано је укупно 523 запослена лица, од чега је на неодређено време запослено 502 лица, а на одређено време
запослено је 21 лице.
У Установи за предшколско васпитање и образовање
“Наша радост” Смедерево планирано је укупно 297 запослених.
Члан 23.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.
годину.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2013. године, средства која
нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години,
која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету града Смедерева за 2013. годину
Члан 25.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина града Смедерева
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС», број 61/2005,
107/2009 и 78/2011).
Укупан износ задуживања из става 1. овог члана мора
се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено и
не може се рефинансирати или пренети у наредну буџетску
годину.
Одлуку о задуживању из претходног става доноси надлежни орган локалне власти, по претходно прибављеном
мишљењу надлежног Министарства.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2013. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
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Члан 27.
Локални орган управе надлежан за финансије води евиденцију о приходима оствареним од закупа по корисницима.
Директни и индиректни корисници буџета који користе
пословни простор у државној својини, а финансирају се
средствима буџета, не плаћају закуп у 2013. години.
Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету града Смедерева из
другог буџета определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати
у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Наплата прихода није ограничена износима исказаних
прихода у буџету.
Члан 29.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о буџетском систему и Закона о јавном
дугу.
Члан 30.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-10762/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

416.
На основу члана 59. став 1., а у вези са чланом 66. став
7. 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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о организацији Градске управе града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008,
4/2010, 7/2010 и 3/2011), члан 8. мења се и гласи:
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„Основне организационе јединице које врше послове
Градске управе су:
1. Одељење за јавне службе
2. Одељење за општу управу, месне заједнице и заједничке послове
3. Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
4. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
5. Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско
-правне, пословни простор и инспекцијске послове
6. Одељење комуналне полиције
7. Служба за послове органа града
8. Кабинет градоначелника града Смедерева“.
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Одељење за општу управу , месне заједнице и заједничке послове обавља послове који се односе на:
- вођење матичних књига и књига држављана,
- првостепени управни поступак у области личних стања грађана,
- послове писарнице и архиве,
- попис ствари и имовине умрлих лица,
- припрему прописа за Градску управу,
- издавање потврда о животу и имовном стању,
- оверу потписа, рукописа и преписа,
- правну помоћ,
- вођење бирачких спискова и обезбеђивање општих
услова за спровођење избора и референдума,
- поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглих лица и расељених лица са Косова и Метохије,
вођење евиденције, као и правне и административне послове које му повери Републички комесаријат,
- поверене послове Комесаријата за избеглице Републике Србије у поступку признавања статуса избеглих и прогнаних лица,
- стручне, организационе и административно-техничке
послове за органе месних заједница,
- старање о правилној употреби, исправности и чувању
средстава за рад и инвентара месних заједница,
- послове у области финансија - израда плана улагања
буџета у комуналну инфраструктуру и објекте у сеоским
месним заједницама, израда плана прихода и расхода средстава самодоприноса сеоских месних заједница и праћење
реализације планова,
- послове на изради годишњих планова развоја сеоских
месних заједница, праћење реализације и израда годишњих
извештаја о раду сеоских месних заједница,
- послове на изради нормативно-правних аката месних
заједница,
- друге послове за потребе месних заједница,
- пружање информација о свим правима која се могу
остварити у оквиру локалне самоуправе, о свим одељењима Градске управе,
- оверавање потписа, преписа и рукописа, обрасце и фотокопирање, издавање радне књижице,
- пријем поднесака, давање обавештења и пружање помоћи странкама, разврставање и сигнирање поднесака, класификацију поднесака за свако одељење или градске органе, давање обавештења о решавању предмета, достављање
предмета обрађивачу-непосредном извршиоцу,
- издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних
и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење
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свих промена у матичне књиге које се односе на стање грађана, пријем захтева за венчање и прослеђивање истих непосредном обађивачу,
- оснивање нових радњи и пружање свих потребних информација и савета у вези са истим,
- пријављивање промена у пословању, привремене и
трајне одјаве радњи, оверавање дозвола везаних за оснивање нових радњи и оверавање такси дозвола, пријем захтева
везаних за привреду и водопривреду,
- пријем захтева за дечији додатак, родитељски додатак, новчану помоћ мајкама избеглицама, борачки додатак
и давање свих потребних информација грађанима како би
се исти остварили, пружање свих информација грађанима
из области борачко-инвалидске заштите, прослеђивање
захтева и поднесака на обраду непосредном извршиоцу,
пријем захтева за превремени полазак деце у школу, пружање информација у вези са остваривањем накнаде за рад
хранитеља,
- пријем докумената везаних за: извод из урбанистичког
плана, акт о урбанистичким условима, одобрење за градњу, пријава почетка грађења, употребна дозвола, потврда
урбанистичког пројекта, одобрење за постављење мањих
монтажних објеката, принудно исељење лица и друго,
- административно - техничке полове за потребе Службе у складу са Законом,
- стручне послове у вези са радним односима и вођење
персоналне евиденције,
- правни и административно-оперативни послови за потребе Градског јавног правобраниоца,
- планови одбране, планови за ванредне ситуације и безбедности здравља на раду у складу са Законом и - планови
ППЗ у складу са Законом,
- одржавање телефонске централе, телефонских уређаја
и апарата, прослеђивање и усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и
уређаја за снимање седница (Скупштине и Градског већа),
- послове кафе - кухиње,
- умножавање материјала и одржавње апарата за умножавање,
- обезбеђење зграде Градске управе, загревање зграде,
послови манипулативног радника,
- послови домара (браварски послови, молерски послови и остали послови по потреби),
- послови аутомеханичара, послови возача, послови
портира, послови робне евиденције,
- планирање, развој и одржавање сервера, локалне мреже, радних станица, активне и пасивне мрежне опреме, инсталирање, конфигурисање и одржавање сервера и оперативних система, пружање корисницима подршке приликом
рада на мрежи и старање о сигурности корисничких података, прикључивање периферних уређаја, инсталирање
и конфигурисање њихових програма, замену и доградњу
хардвера, вођење евиденција о инсталираној опреми, софтверу и спречавање недозвољених активности корисника,
обављање и других послова и
- друге послове у складу са Законом и Статутом града.“.
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„Одељење за привреду, предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке обавља послове који
се односе на:
- праћење рада јавних комуналних предузећа,
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- праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих решења и сагласности,
- праћење тока приватизације привредних субјеката у
граду Смедереву,
- праћење рада Туристичке организације града Смедерева,
- издавање решења о категоризацији кућа, станова,
апартмана и соба за одмор за изнајмљивање,
- праћење рада Локалног савета за запошљавање града
Смедерева и других савета и обављање административно
-техничких послова из предметне области,
- организовање и реализацију сајамских манифестација
у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала града,
- пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања
предузетничких радњи, упис промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре,
- издавање уверења о времену обављања самосталне
делатности ради регулисања пензијског стажа,
- праћење, анализирање и предлагање мера надлежним
органима ради заштите пољопривредног земљишта од
пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, као и стручне
и административне послове из ове области,
- праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим руралног развоја и развоја водопривреде,
- праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника
и других аката из области пољопривреде, водопривреде и
Фонда за развој пољопривреде,
- припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе,
- израду и реализацију годишњих планова и програма
из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Фонда за развој пољопривреде,
- вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења,
- реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде,
- едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ
пољопривредним произвођачима на територији града из
области пољопривреде, односно воћарства, ратарства, сточарства, заштите биља и друго,
- представљање локалне самоуправе на регионалном,
државном и међународном нивоу у активностима везаним
за локални економски развој,
- организацију промотивних манифестација и учешће
на сајмовима и привредним изложбама,
- организацију обилазака привредних потенцијала за
потенцијалне инвеститоре,
- пружање правне и техничке подршке, давање савета и
благовремено пружање информација,
- пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији,
- пружање подршке процесу стратешког планирања,
- подстицај финасирања,
- унапређење радне снаге,
- припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја
за локални економски развој,
- одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за економски развој,
- стварање и одржавање базе података,
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- обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних
средстава, као и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки,
- припрему предлога одлука и закључака о покретању
поступака јавних набавки,
- припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама,
- прикупљање, анализирање и обрађивање података за
израду Плана јавних набавки,
- спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације заинтересованим понуђачима,
- прикупљање понуде и праћење рокова,
- давање стручних упутстава за рад комисија које су
формиране за реализацију одређених јавних набавки и праћење њиховог рада,
- учествовање у изради докумената и аката везаних за
јавне набавке,
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,
- прикупљање предлога пројеката који ће бити кандидовани за финансирање из средстава Националног инвестиционог плана,
- прикупљање, анализирање и обраду података неопходних за израду листе пројеката који ће бити кандидовани,
- за пројекте са листе за кандидовање утврђује: предлог
динамике спровођења пројеката, укупан износ средстава за
финансирање пројеката, структуру свих извора финансирања пројеката, информације о јавним набавкама које су потребне за спровођење пројеката, циљеве пројеката, основне
активности у пројектима, резултате пројеката, ефекте пројеката који се очекују, анализу ризика за спровођење пројеката, информације о степену спремности пројеката,
- пријављивање пројеката Министарству за Национални инвестициони план,
- учествовање у реализацији одобрених пројеката, обављање стручних и административних послова за потребе
комисија за јавне набавке,
- праћење реализације закључених уговора,
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника Одељења и
- друге послове у складу са законом и Статутом града.“.
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
Одељење за финансије и локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:
- израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева,
- израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева,
- израду Упутства за припрему буџета града Смедерева,
које садржи смернице као основ за израду финансијских
планова директних и индиректних буџетских корисника,
- израду Предлога одлуке о привременом финансирању
града Смедерева,
- израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева,
- послове периодичног извештавања о планираним приходима и извршеним расходима буџета града Смедерева,
- израду Предлога решења о одобравању средстава из
текуће и сталне буџетске резерве,
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- послове планирања и праћења остварења прихода и
извршења расхода буџета града Смедерева,
- анализу захтева за финансирање директних корисника
и предлагање висине апропријације, као и поступак измене
апропријације директних буџетских корисника,
- праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, постављених и
запослених лица у органима града Смедерева,
- управљање готовином и дугом,
- контролу захтева за плаћање,
- вођење главне књиге и помоћних књига,
- информациону подршку трезорском пословању,
- усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних корисника и са Управом за
трезор,
- израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева,
- извршавање налога за пренос средстава са рачуна буџета,
- припрему и израду предлога финансијских планова
директних и индиректних корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева,
- вођење евиденције о основним средствима,
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу,
- праћење реализације закључених уговора у делу финансирања,
- сарађивање са координатором и пројектним тимом
корисника буџета Републике Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат,
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника Одељења,
- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова из делокруга Одељења у складу са прописима,
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству,
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле
локалних јавних прихода, односно контроле законитости
и правилности обрачунавања и благовремености плаћања
локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних
јавних прихода,
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и
обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске
пореске контроле локалних јавних прихода,
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима,
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну
софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода,
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода,
- израду планова редовне и принудне наплате локалних
јавних прихода,
- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем
заложног права на покретним стварима и непокретности
пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној
наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом,
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- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника,
- послове администрирања у складу са прописима,
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима и
- друге послове у складу са законом и Статутом града
Смедерева.“.
Члан 5.
„ Члан 13. и 14. се бришу“.
Досадашњи члан 15. постаје члан 13.
Члан 6.
Члан 15. мења се и гласи:
„Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско
-правне, пословни простор и инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
- начин и поступак израде и доношења планских докумената (просторне и урбанистичке планове), усклађеност
планских докумената са законском регулативом, урбанистичко-техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистичкe пројектe, пројектe препарцелације,
односно парцелације и исправке граница суседних парцела), вођење и одржавање регистра планских докумената,
локални информациони систем планских докумената, израду информација о локацији, издавање решења о локацијским дозволама, издавање решења о грађевинским дозволама, издавање решења којим се одобрава извођење радова
за које се не издаје грађевинска дозвола, издавање привремених грађевинских дозвола, постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и пловећих постројења на водном
земљишту, контролу усаглашености темеља са главним
пројектом, формирање комисије за технички преглед објеката и издавање употребних дозвола, легализацију објеката, вођење регистра инвеститора и издавање свих врста потврда и уверења о којима води службену евеиденцију;
- утврђивање услова и мера заштите животне средине у
поступку доношења просторних и урбанистичких планова,
издавање сагласности на Извештај о стратешкој процени
утицаја одређених планова и програма на животну средину,
одлучивање у поступку процене утицаја пројеката (планираних и изграђених објеката) на животну средину, а сходно
овлашћењима из Закона о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада,
издавање одобрења и других аката у складу са Законом о
управљању отпадом, вођење евиденције дозвола и достављање података Министарству, сарадња са овлашћеним
институцијама у чијој надлежности је вршење контроле
квалитета животне средине, прикупљање података из ове
области, обједињивање и објављивање, обавештавање јавности о случајевима акцидента, организовање и спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању
коровске биљке амброзије, припремање програма развоја
зелених површина и праћење њихове реализације, проглашавање заштићених подручја из своје надлежности, старање над заштићеним природним добрима,
- обављање послова техничког регулисања саобраћаја
који подразумевају све мере и акције којима се утврђује
режим саобраћаја у редовним условима и у условима ра-
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дова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја,
ограничење брзине или забрана кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање
и заустављање возила, снабдевање локација аутобуских и
такси стајалишта, праћење стања безбедности саобраћаја
на подручју града Смедерева и предлагање мера за унапређење безбедности саобраћаја, давање сагласности на саобраћајне пројекте, обављање и свих других послова дефинисаних овлашћењима из Закона о безбедности саобраћаја
на путевима, Закона о јавним путевима, Закона о превозу у
друмском саобраћају, Закона о планирању и изградњи, као
и градским одлукама из области саобраћаја, сарађивање са
Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, Саобраћајном полицијом, надлежним
јавним предузећима и другим органима и институцијама,
- урeђење и развој комуналних делатности, старање о
обезбеђивању материјалних и других услова за обављање
комуналних делатности, праћење и остваривање основних
комуналних функција (снабдевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, јавна расвета
итд.), праћење и доношење програма и планова комуналних предузећа на територији града и њихове реализације са
предлагањем одговарајућих мера, израду нацрта одлука из
области комуналних делатности,
- старање о имовини која је дата граду на коришћење и
њеној заштити и очувању,
- предлагање начина управљања, коришћења и располагања на непокретностима у државној својини,
- обављање послова у вези са прометом непокретности,
- вођење управног поступка и доношење одлука које
се односе на пренос права коришћења земљишта и зграда,
- привођење земљишта урбанистичкој намени, експропријацију и послове који се односе на национализовану
имовину,
- вођење управног поступка у вези са расподелом градских станова, као и исељавање бесправно усељених лица,
- издавање у закуп и уступање на коришћење пословног
простора чији је корисник град Смедерево,
- вођење евиденције о пословном простору (НЕП обрасци),
- предлагање и извршавање мера из области пословног
простора,
- праћење реализације уговорених обавеза,
- старање о закључивању уговора, анекса, споразума,
- спровођење других активности у циљу рационалног и
функционалног коришћења пословног простора,
- инспекцијски надзор над извршавањем закона и градских прописа, који се односе на: обављање комуналних делатности, одржавање и чишћење јавних површина, опште
уређење града, услове и начин постављања привремених
објеката, градске пијаце, држање домаћих животиња, радно
време, одржавање јавних зелених површина, градску канализацију и градски водовод,
- инспекцијски надзор грађевинске инспекције над
спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи,
доношење решења за рушење објеката који су изграђени
без одобрења за изградњу и налога за обуставу радова, ако
се објекат не гради према одобрењу за изградњу, вршење
надзора над коришћењем објеката,
- вођење управног поступка у предметима грађевинске
и комуналне инспекције,
- инспекцијски надзор над применом прописа чије је извршење поверено органу локалне самоуправе поред напред наведеног и из области саобраћаја и заштите животне средине,
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- послове просветне инспекције,
- спровођење поступка извршења решења Градске
управе,
- друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.“.
Члан 7.
Досадашњи чланови 16., 17. и 18. се бришу.
Досадашњи члан 18а. постаје члан 14.
Досадашњи члан 19. постаје члан 15.
Досадашњи члан 20. се брише.
Досадашњи члан 21. постаје члан 16.
Досадашњи члан 22. се брише.
Члан 8.
Досадашњи чланови почев од 23. до 65. постају чланови од 17. до члана 59.
Члан 9.
Задужује се Комисија за прописе, да по ступању на снагу измена ове Одлуке, сачини пречишћен текст Одлуке о
организацији Градске управе града Смедерева.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-168/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
417.
На основу члана 1, 2, 29, 31, 33. и 34. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011), 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 7. седници одржаној 17.
децембра 2012. године, донела је
О Д Л У КУ
О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују услови прибављања
непокретности у јавну својину града Смедерева, отуђења
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непокретности из јавне својине града Смедерева, отуђења
покретних ствари из јавне својине града Смедерева, давања
у закуп ствари у јавној својини града Смедерева и поступци
непосредне погодбе, јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
Одредбе ове Одлуке неће се примењивати на отуђење и
давање у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано
право јавне својине у корист града Смедерева који су регулисани Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012)
и на давање у закуп пословног простора које је регулисано Одлуком о пословном простору („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2009 и 13/2012).
Члан 2.
Непокретности из члана 1. прибављају се и отуђују у
поступку јавног надметања или прикупљања писмених
понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима
утврђеним Законом, Уредбом 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) и овом Одлуком.
Прибављањем непокретности у смислу става 1. овог
члана, сматра се и размена непокретности и изградња објеката.
Почетна, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у јавну својину града Смедерева и почетна односно најнижа купопродајна цена непокретности која се отуђује из јавне својине града Смедерева
утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши
у динарској противвредности по средњем званичном курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Купопродајна цена непокретности из става 3. овог члана утврђује се на основу акта надлежног пореског органа
којим је извршена процена тржишне вредности непокретности.
Непокретности се могу прибављати у јавну својину
града Смедерева бестеретним правним послом (наслеђе,поклон или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона.
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 3.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину
непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног
органа процењене тржишне вредности непокретности, ако
у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1) случај када непокретност која се прибавља у
јавну својину града Смедерева по својим карактеристикама једина одговара потребама града Смедерева (власника,
корисника, односно носиоца права коришћења), с тим да
предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи
образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења интереса града Смедерева и
разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати
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јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;
2) случај када се ради о међусобном располагању између града Смедерева и других носилаца права јавне својине;
3) случај прибављања непокретности у јавну својину
града Смедерева путем размене, ако је та размена у интересу града Смедерева, уз испуњење свих услова из члана
30. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/11 - у даљем тексту: Закон).
Непокретности у јавној својини града Смедерева могу
се отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не
испод, од стране надлежног органа процењене тржишне
вредности непокретности, ако у конкретном случају то
представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Пошто Градско веће града Смедерева донесе акт да се
непокретност прибави у јавну својину града Смедерева, односно отуђи из јавне својине града Смедерева, формира комисију која по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом, доставља том органу.
Одлуку о предлогу Комисије из става 3. овог члана у
погледу прибављања непокретности у јавну својину града
Смедерева, односно отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева, након спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси Градско веће града Смедерева.
У случајевима када се врши прибављање непокретности у јавну својину Града Смедерева, односно отуђење непокретности из јавне својине Града Смедерева, а вредност
непокретности је већа од 1.000.000. (и словима: милион)
евра, одлуку о предлогу Комисије из става 3. овог члана
доноси Скупштина града Смедерева.
Одлуком из става 4., односно из става 5. овог члана
одређује се лице које се овлашћује да у име града Смедерева закључи уговор о прибављању непокретности у јавну
својину града Смедерева, односно отуђењу непокретности
из јавне својине града Смедерева.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину
града Смедерева непосредном погодбом, односно о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева, закључује се између лица од којег се прибавља непокретност,
односно лица коме се отуђује непокретност и овлашћеног
лица из става 6. овог члана у року од 30 дана од дана правоснажности акта из става 4., односно става 5. овог члана.
Уговор из става 7. овог члана закључује се по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва.
Ако лице од којег се прибавља непокретност у јавну
својину града Смедерева, односно лице коме се отуђује непокретност из јавне својине града Смедерева не приступи
закључењу уговора из става 7. , Градско веће града Смедерева ће поништити своју одлуку из става 4. овог члана.
Ако лице од којег се прибавља непокретност у јавну
својину града Смедерева, односно лице коме се отуђује непокретност из јавне својине града Смедерева не приступи
закључењу уговора из става 7, Скупштина града Смедерева
ће поништити своју одлуку из става 5. овог члана.
Члан 4.
Изузетно, град Смедерево може отуђити непокретности из јавне својине и испод тржишне цене, односно без
накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као
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што је:
1) отклањање последица елементарних непогода;
2) успостављање добрих односа са другим државама,
односно међународним организацијама;
3) други случајеви отуђења непокретности предвиђени
посебним законом.
Предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине
испод тржишне цене, односно без накнаде, мора да садржи
образложење из кога се може утврдити постојање разлога
из става 1. овог члана, а сачињава га Комисија коју формира
Градско веће града Смедерева.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине града
Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде доноси Градско веће града Смедерева.
У случајевима када се врши отуђење из јавне својине
града Смедерева испод тржишне цене односно без накнаде,
а процењена тржишна вредност те непокретности је већа
од 1.000.000. (и словима: милион) евра, акт о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде доноси Скупштина града
Смедерева.
Актом из става 3., односно става 4. овог члана, одређује
се лице које се овлашћује да у име града Смедерева закључи уговор о отуђењу непокретности из јавне својине града
Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде,
закључује се између лица коме се отуђује непокретност из
јавне својине града Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде и овлашћеног лица из става 5. у року од
30 дана од дана правоснажности акта из става 3., односно
става 4. овог члана.
Уговор из става 6. закључује се по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва.
Ако лице коме се отуђује непокретност из јавне својине
града Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде
не приступи закључењу уговор из става 6. овог члана, Градско веће града Смедерева, ће поништити свој акт из става
3. овог члана.
Ако лице коме се отуђује непокретност из јавне својине
града Смедерева испод тржишне цене, односно без накнаде не приступи закључењу уговор из става 6. овог члана,
Скуштина града Смедерева, ће поништити свој акт из става
4. овог члана.
У случају преноса права јавне својине на непокретности између града Смедерева и других носилаца тог права,непокретности се могу преносити испод тржишне цене,
односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити
посебно образложено.
III ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
Члан 5.
Прибављање покретних ствари у јавну својину града
Смедерева, врши се на начин прописан законом којим се
уређују јавне набавке.
Отуђење покретних ствари из јавне својине града Смедерева врши се по правилу у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, на начин којим се
обезбеђује интерес града Смедерева.
Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне
својине града Смедерева непосредном погодбом, уколико
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нису отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда.
У поступку продаје непосредном погодбом купопродајна цена ствари из става 3. овог члана, не може бити мања од
најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног
оглашавања или прикупљања писмених понуда.
На поступак отуђења покретних ствари у јавној својини
града Смедерева, сходно се примењују одредбе ове Одлуке
које се односе на отуђење непокретности.

јединствени број грађана, назив радње, матични број, за
правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје
за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно понуде не могу учествовати у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне
или неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.

IV ДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се
ако се пријави најмање један учесник.

Члан 6.
Непокретне ствари у јавној својини град Смедерево
даје у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно
непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом,
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, и овом Одлуком.
Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини града Смедерева спроводи Комисија коју образује Градско веће града Смедерева.
Члан 7.
Након доношења акта о давању у закуп непокретности
у јавној својини, Комисија из члана 6. став 2. ове Одлуке
објављује Оглас о спровођењу поступка јавног надметања
или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Смедерева.
Оглас из става 1. овог члана, који се објављује у средствима јавног информисања, обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се даје у
закуп у јавној својини (назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности
у јавној својини (јавно надметање или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност у јавној својини
даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности
за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног надметања, односно
разматрања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за учешће
у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за
учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
- место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој
се непокретност у јавној својини може дати у закуп;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања
писмених понуда.
Пријава, односно понуда која се доставља обавезно
садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се
нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне
карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте,

Члан 8.

Члан 9.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти
износ закупнине, Комисија из члана 6. став 2. ове Одлуке
задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши
по слободном уверењу.
Акт о давању у закуп непокретности у јавној својини
града Смедерева на образложен предлог Комисије, доноси
Градско веће града Смедерева.
Актом из става 3. овог члана, одређује се лице које се
овлашћује да у име Града Смедерева закључи уговор о закупу непокретности у складу са актом из става 3.
Уговор о давању у закуп непокретности закључује се
између лица коме се непокретност даје у закуп и овлашћеног лица из става 4. овог члана у року од 30 дана од дана
правоснажности акта из става 3.
Ако лице коме је непокретност дата у закуп не приступи
закључењу уговора из става 5. овог члана, Градско веће града Смедерева ће поништити свој акт из става 3. овог члана.
Члан 10.
Непокретности у јавној својини града Смедерева, град
Смедерево може изузетно од члана 6. ове Одлуке, дати у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:
- када закуп траже међународне организације за помоћ
и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне
организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода;
- када закупац престане да обавља своју делатност,
услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу
у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности;
- када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац
- правно лице тражи одређивање за закупца друго правно
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лице, а оба правна лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца - правног лица дошло до одређених статусних промена;
- када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније
месец дана пре истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје за потребе одржавања
спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када се непокретност не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног оглашавања, али не испод тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно висине
закупнине прописане општим актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та
непокретност одузета национализацијом, односно његови
наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, под условом да
оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања
закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража саставни део
стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом.
Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог
члана доноси Градско веће града Смедерева, на образложен
предлог Комисије.
Одлуком из става 2. овог члана, одређује се лице које
се овлашћује да у име Града Смедерева закључи уговор о
закупу непокретности у складу са одлуком из става 2.
Уговор о давању у закуп непокретности закључује се
између субјекта - лица коме се непокретност даје у закуп и
овлашћеног лица из става 3. овог члана у року од 30 дана од
дана правоснажности одлуке из става 2.
Ако лице коме је непокретност дата у закуп не приступи закључењу уговора из става 4, Градско веће града Смедерева ће поништити своју одлуку из става 2. овог члана.
Члан 11.
На давање у закуп покретних ствари у јавној својини
града Смедерева, сходно се примењују одредбе ове Одлуке
које се односе на давање у закуп непокретности.
Покретне ствари у јавној својини, град Смедерево може
дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине коју
утврђује надлежни порески орган.
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V ПОСТУПЦИ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. Поступак код прибављања непокретности у јавну
својину града Смедерева
Члан 12.
Након доношења акта о прибављању непокретности у
јавну својину града Смедерева у смислу Закона, Градско
веће града Смедерева формира Комисију и објављује оглас
о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у јавну
својину града Смедерева.
Оглас се објављује у листу који се дистрибуира на целој
територији града Смедерева или у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у електронском
облику путем интернета.
Оглас из става 1. овог члана обавезно садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну
својину (у погледу рокова плаћања, дана увођења у посед
и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно
понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених
понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно
понуду достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину
и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима и др.;
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права трећих лица, да
није оптерећена теретима, да није под спором, нити под
забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине,
као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која
се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да
га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз
пријаву, односно понуду достави доказ да су измирени сви
трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину
и друго);
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе
које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у
складу са овом Одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно
отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда, односно да ће исте бити одбачене.
Пријава, односно понуда из става 1. овог члана доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који
се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
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Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи:
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица.
Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже
извод из регистра привредних субјеката надлежног органа
и потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и
број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже
извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском
идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи
све што је прописано, ако нису приложене све исправе како
је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном
огласу.
Члан 13.
Поступак прибављања непокретности у јавну својину
града Смедерева спроводи Комисија из члана 12. став 1. ове
Одлуке, која о току поступка води записник и по окончаном
поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.
Услови за спровођење поступка јавног надметања, односно разматрања писмених понуда су испуњени уколико
пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава,
односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве,
односно понуде не приступи јавном надметању, односно
отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од
пријаве, односно понуде.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку јавног надметања, а
непотпуне, односно неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда доноси Градско веће града Смедерева.
У случајевима када се врши прибављање непокретности у јавну својину града Смедерева, а понуде понуђача
су веће од 1.000.000. (и словима: милион) евра, одлуку о
избору најповољнијег понуђача доноси Скупштина града
Смедерева.
Одлуком из става 5., односно из става 6. овог члана,
одређује се лице које се овлашћује да у име Града Смедерева закључи уговор о прибављању непокретности у јавну
својину Града Смедерева.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину
Града Смедерева закључује се између лица које је одлуком
из става 5., односно става 6. овог члана изабрано као најповољнији понуђач и овлашћеног лица из става 7. овог члана
у року од 30 дана од дана правоснажности одлуке из става
5., односно става 6. овог члана.
Уговор из става 8. закључује се по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва.
Ако лице које је одлуком из става 5. изабрано као најповољнији понуђач, не приступи закључењу уговора из става
8. овог члана, Градско веће града Смедерева ће поништити
своју одлуку из става 5. овог члана.
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Ако лице које је одлуком из става 6. изабрано као
најповољнији понуђач, не приступи закључењу уговора из
става 8. овог члана, Скупштина града Смедерева ће поништити своју одлуку из става 6. овог члана.
2. Поступак код отуђења непокретности из јавне
својине града Смедерева
Члан 14.
Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева, Градско веће града Смедерева
формира Комисију и објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за
отуђење непокретности из јавне својине града Смедерева,
који мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у електронском облику путем интернета.
Оглас из става 1. овог члана обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из
јавне својине (јавно надметање или прикупљање писмених
понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања
писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе
које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у
складу са овом Одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности)
у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно
отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно
непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.
Одредбе члана 12. ставови 4-9. ове Одлуке сходно се
примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне
својине града Смедерева.
У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се
наводи износ који се нуди за предметну непокретност.
Члан 15.
Поступак отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева спроводи Комисија из члана 14. став 1. ове
Одлуке.
Одредбе члана 13. ставова 3. и 4. ове Одлуке сходно се
примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне
својине града Смедерева.
Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се
уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и
потпуна понуда.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају
да пристигне најмање једна благовремена и потпуна при-
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јава на основу које се подносилац региструје и проглашава
купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује
из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да
уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене
потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да
уплати у року утврђеном огласом.
Уколико учесник из става 5. овог члана не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року,
губи право на повраћај депозита.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача
је висина понуђене купопродајне цене.
Уколико је огласом предвиђено полагање депозита у
поступку прикупљања писмених понуда, а учесник који је
изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор и не
плати купопродајну цену, у року утврђеном огласом, губи
право на повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року
утврђеном огласом.
Члан 16.
О току поступка из члана 15. ове Одлуке, Комисија
води записник и по окончаном поступку јавног надметања,
односно отварања писмених понуда, утврђује предлог да се
непокретност у јавној својини града Смедерева отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.
Одлуку да се непокретност у јавној својини града
Смедерева отуђи понуђачу који је понудио најповољније
услове, након спроведеног поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, доноси Градско веће града
Смедерева.
У случајевима када се врши отуђење непокретности из
јавне својине града Смедерева а процењена тржишна вредност непокретности која се отуђује је већа од 1.000.000. (и
словима: милион) евра, одлуку да се непокретност у јавној
својини града Смедерева отуђи понуђачу који је понудио
најповољније услове, након спроведеног поступка јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, доноси
Скупштина града Смедерева.
Одлуком из става 2., односно из става 3. овог члана,
одређује се лице које се овлашћује да у име Града Смедерева закључи уговор о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Града Смедерева закључује се између лица које је као понуђач
понудило најповољније услове и овлашћеног лица из став
4. овог члана у року од 30 дана од дана правоснажности
одлуке из става 2., односно става 3. ове Одлуке.
Уговор из става 5. закључује се по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва.
Ако лице које је одлуком из става 2. изабрано као понуђач који је понудио најповољније услове, не приступи
закључењу уговора из става 5. овог члана, Градско веће
града Смедерева ће поништити своју одлуку из става 2.
овог члана.
Ако лице које је одлуком из става 3. изабрано као понуђач који је понудио најповољније услове, не приступи
закључењу уговора из става 5. овог члана, Скупштина града Смедерева ће поништити своју одлуку из става 3. овог
члана.
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Члан 17.

На све оно што није прописано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011) и 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).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-204/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
418.
На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011), члана 3. став 2, чланова 54. и 66. Закона о
добробити животиња („Службени гласник Републике
Србије“, број 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству
(„Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005 и
30/2010), Правилника о начину држања паса који могу
представљати опасност за околину („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2010), члана 20. став 1. тачка
26., 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
26. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ДРЖАЊА, ПОСТУПАЊА И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о условима држања, поступања и заштите
домаћих животиња на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2012) члан 40.
мења се и гласи:
„Над псима и мачкама који се смешатају у
Прихватилиште мора да се изврши дезинфекција и
дехелминтизација приликом пријема и отпуштања.
Пси и мачке смештени у прихватилиште морају редовно
да се хране и поје.
Пси и мачке из става 1. овог члана, при удомљавању,
морају да буду прегледане, вакцинисане, кастриране
односно стерилисане и обележене на одговарајући начин.“.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
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Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Број 501-204/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

419.
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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
До именовања Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево, именује се Привремени управни одбор
Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, у следећем
саставу:
1. Слађан Господиновић, представник Оснивача
2. Јелена Васић, представник Оснивача
3. Сузана Ђоковић, представник Оснивача
4. Душан Милошевић, представник Оснивача
5. др Топлица Миленковић, представник Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-356/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

I
БИЉАНА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Установе
за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-355/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

420.
На основу члана 20. 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) и 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),

421.
На основу члана 22. 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) и 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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
До именовања Надзорног одбора Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, именује се Привремени надзорни одбор Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, у
следећем саставу:
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II

на о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010
и 57/2011),
Скупштина града Смедерева на 7. седници, одржаној
17. децембра 2012. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

РЕШЕЊЕ

1. Надежда Станимировић, представник Оснивача
2. Тања Стоиљковић, представник Оснивача
3. Марија Марковић, представник Оснивача.

Број 02-357/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

422.
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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
„СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
13/2012), мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан Управног одбора Слађан Господиновић, представник локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-354/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
ИГОР ЂОКИЋ, економиста инфо система, именује се
за директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању вршиоца дужности директора Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 1/2008).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-341/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

423.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 130. став 3. и члана 137. став 1. и 4. Зако-

424.
На основу члана 20. 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) и 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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
I
Управни одбор Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању Смедерево именује се у
следећем саставу:
- за председника
Мирко Прибић, представник Оснивача
- за заменика председника
Анђелка Филић, представник Оснивача
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- за чланове
1. Марија Јанески, представник Оснивача
2. Владан Огњановић, представник Оснивача
3. Душанка Стојковић, представник Школске управе
Пожаревац
4. Мира Турчиновић, представник установа из области образовања
5. Наташа Максовић, представник запослених.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању Привременог управног одбора Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
15/2009).

налног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
15/2009).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-367/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср

ГРАДОНАЧЕЛНИК

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-227/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,ср
425.
На основу члана 22. 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 7. седници одржаној
17. децембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево именује се:
- за председника
Светлана Михајловић, представник Оснивача
- за чланове
1. Драгана Ђекић, представник Оснивача
2. Ана Милосављевић, представник Оснивача
3. Јелена Антонијевић, представник Школске управе
4. Наташа Момчиловић, представник запослених.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању чланова Привременог надзорног одбора Регио-
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426.
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 13. децембра
2012. године, донео је
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
на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева број 020-200/2012-14 од
13.12.2012. године и према Предрачуну OMV Srbija d.o.o.
број 143/12 од 13.12.2012. 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 7.827.205,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-200/2012-12
У Смедереву, 13. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
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427.
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 17. 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 класифико-
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ване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана
средства у износу од 1.528,00 динара за измирење услуга
по уговору за Смедеревско одмаралиште на Ртњу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Смедеревско одмаралиште „Ртањ“, функција 960 – Помоћне услуге
образовању, позиција 180 – Услуге по уговору, економска
класификација 423, у укупном износу од 1.528,00 динара и
укупан план средстава ове апропријације износи 381.528,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11112/2012-12
У Смедереву, 17. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

17. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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416.
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420.

Решење о потврђивању мандата одборнику
изабраном на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
06. и 13. маја 2012. године
Одлуку о буџету града Смедерева за 2013.
годину
Одлуку о измени Одлуке о организацији
Градске управе града Смедерева
Одлуку о условима прибављања и отуђења
непокретности, отуђења покретних ствари
у јавној својини, давања у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног
надметања, прикупљања писмених понуда
и непосредне погодбе
Одлуку о измени Одлуке о условима
држања, поступања и заштите домаћих
животиња на територији града Смедерева
Решење о именовању вршиоца дужности
директора Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево
Решење о именовању чланова Привременог
управног одбора Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са
сметањама у развоју „Сунце“ Смедерево

Решење о именовању чланова Привременог
надзорног одбора Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево
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Решење о именовању директора Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево
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и чланова Управног одбора Апотеке
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Решење о именовању председника,
заменика
председника
и
чланова
Управног одбора Регионалног центра
за професионални развој запослених у
образовању Смедерево
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Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Регионалног
центра
за
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запослених у образовању Смедерево
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Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве
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Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

36

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 223-354, 221-907 и 221-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 60 примерака

