СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 6

ГРАДСКО ВЕЋЕ
134.
Разматрајући Предлог закључка о утврђивању
полазних основица за утврђивање пореза на имовину
физичких лица за 2010. годину, на основу члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
1/2008),
Градско веће града Смедерева, на 76. седници
одржаној 28. јула 2010. године, донело је

СМЕДЕРЕВО, 4. АВГУСТ 2010. ГОДИНЕ

Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

2. Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010 ), раздео
2 - Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 525.937.00 динарa
са порезом на додату вредност, Предузећу „КОМЕТИНГ“ ДОО за адаптацију дела простора у објекту Месне
заједнице Мала Крсна за потребе постављања и опремања
фото бокса за издавање биометријских личних карата и
пасоша Полицијске управе Смедерево по Уговору број 4001855/2010-13 од 21. 04. 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 - Градска управа, функција 130
- Опште услуге, позиција 95 - Текуће попоравке и
одржавања, економска класификација 425, у укупном
износу од 525.937,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 14.346.937,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 436-4-2/2010-11
У Смедереву, 28. јула 2010. године

Број 400-1855/2010-11
У Смедереву, 19. јула 2010. године

ЗАКЉУЧАК
1. Утврђују се следеће полазне основице за утврђивање
пореза на имовину физичких лица у 2010. години:
- станови и стамбене зграде .................... 72.826,63
дин/по метру квадратном
- пословни прост .................................... 176.640,62
дин/по метру квадратном
- зграде за одмор и рекреацију ........................ 43.696,18
дин/по метру квадратном
- гараже и други грађевински објекти ............ 36.414,84
дин/по метру квадратном.

Заменик градоначелника
града Смедерева
др Јасна Аврамовић, ср

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
136.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
135.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 19. јула 2010.
године, донео је

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 26.
јула 2010. године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
– Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се средства у износу од 6.000,00 динара на име закупа
пословних просторија које су се користиле као бирачко
место на којима су се одржали избори за чланове савета
месних заједница.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111
– Извршни законодавни органи, позиција 6 – Стални
трошкови, економска класификација 421, у укупном
износу од 6.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.962.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3331/2010-11
У Смедереву, 26. јула 2010. године
Заменик градоначелника
града Смедерева
др Јасна Аврамовић, ср
137.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 28.
јула 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
– Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 46.300,00 динара са
порезом на додату вредност, Предузећу „ВИМЕКС“ ДОО
за набавку и уградњу два клима уређаја за потребе Градске
управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште услуге,
позиција 100 – Машине и опрема, економска класификација
512, у укупном износу од 46.300,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 5.146.300,00 динара.

4. август 2010. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2805/2010-11
У Смедереву, 28. јула 2010. године
Заменик градоначелника
града Смедерева
др Јасна Аврамовић, ср
138.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2. августа 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
200.000,00 динара на име финансијске помоћи Аероклубу
Смедерево намењених сређивању инфраструктуре и
куповини дела горива поводом доласка Националног
падобранског тима САД у оквиру припрема за учешће на
предстојећем Светском првенству у Никшићу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 200.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.533.332,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3233/2010-11
У Смедереву, 2. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
139.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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),

4. август 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 1.359.468,00
динара на име трошкова техничке организације утакмице
између репрезентацијa Србије и Румуније Европске лиге
2010. за сениорке и то 1.185.125,00 динара на име трошкова
смештаја гостујућих репрезентација и званичних лица и
174.343,00 динара на име извршених радова и пружених
услуга Спортске хале Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 1.359.468,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 42.092.800,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2820/2010-11
У Смедереву, 3. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
140.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О У П О Т Р Е Б И С Р Е Д С ТА ВА Т Е К У Ћ Е
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 1.190.000,00 динара Позоришном фестивалу „Тврђава
театар“ Смедерево и то 1.180.000,00 динара за потребе
рентирања светлосне и звучне опреме и 10.000,00 динара
за измирење трошкова провизије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
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оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 43 – Трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 1.190.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 10.431.353,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3180/2010-11
У Смедереву, 3. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
141.
На основу члана 100. став 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон и 72/2009 - др.
закон), 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 животне средине и просторног
планирања, број 401-00-00603/2010-01 од 11.05.2010.
године и од 15.07.2010. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 3. августа 2010.
године, донео је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2010. ГОДИНИ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева (у даљем текту: Фонд) у 2010.
години, намењених за реализацију планова, програма,
пројеката и других активности у области заштите и
унапређења животне средине на територији града
Смедерева у периоду јануар-децембар 2010. године.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у
укупном износу од 31.864.705,69 динара, оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење
животне средине на територији града Смедерева и 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
15.000.000,00 динара
- накнаде за загађивање животне средине
14.750.000,00 динара и
- пренетих средстава из претходне године
2.114.705,69 динара.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине;
програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг); програма заштите и развоја заштићених
природних добара; подстицајних, превентивних и
санационих програма и пројеката; научно-истраживачких
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пројеката у области заштите животне средине; едукације и
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других активности од значаја за заштиту животне средине
у граду Смедереву, и то:

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Израда стратешких докумената у области заштите животне средине
Израда локалног плана управљања отпадом

250.000,00

Израда регионалног плана управљања отпадом

2.700.000,00

Израда стратегије и пројектне документације управљања отпадом животињског порекла

1.300.000,00

Израда локалног регистра извора загађивања

500.000,00

Израда пројектне документације за системе управљања отпадним водама у сеоским месним
заједницама

500.000,00

Израда пројекта озелењавања и реализација активности

200.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији града
Смедерева
Мониторинг буке

500.000,00

Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта

250.000,00

Мониторинг земљишта

400.000,00

Мерења у ванредним ситуацијама

100.000,00

Мониторинг ваздуха

1.400.000,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Програм заштите споменика природе „Шалиначки луг“

200.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“
Сеча екстремно високих стабала склоних паду на јавним зеленим површинама
Унапређење енергетске ефикасности јавне расвете
Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама
Еко паркови

13.190.000,00
814.705,69
250.000,00
5.900.000,00
700.000,00

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

210.000,00

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)

500.000,00

2.000.000,00
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4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном износу
расходи ће се остваривати по приоритетима које утврди
градоначелник града Смедерева и то најпре обавезе
утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају
за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из
претходне године и за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
6. Овај Програм објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 501-68/2010-11
У Смедереву, 3. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
О И ИЗГРАДЊИ РАФИНЕРИЈЕ
142.
На основу члана 5. Одлуке о расписивању
референдума за територију града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 4/2010), а сходно члану 22.
став 2. Закона о избору народних посланика („Службени
гласник Републике Србије“, број 35/2000 и 18/2004),
Комисија за спровођење референдума за територију
града Смедерева, на 7. седници одржаној 4. августа 2010.
године, донела је

Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАДЉЕВИЦА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Бадљевица изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бадљевица
одржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Бадљевица уписано је укупно 307 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Бадљевица, на референдуму је
гласало 175 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Бадљевица, на референдуму је
гласало 4 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да је већином гласова укупног броја грађана, на
референдуму, донета Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Бадљевица
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 60/2010
У Бадљевици, 19.7.2010. године
Комисија за
спровођење референдума
Жарко Марковић, председник, ср
Дејан Марковић, члан, ср
Саша Јовановић, члан, ср

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА ГЛАСАЧА
СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
1. Коначан број гласача са пребивалиштем на
територији града Смедерева је 97.366.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 014-25/2010-11
У Смедереву, 4. августа 2010. године
Комисија за спровођење референдума
за територију Града Смедерева
Педседник комисије
Весна Коларић
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144.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева(
“Службени лист града Смедерева”, број 2/2008) и члана
3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса (“Службени лист града Смедерева”, број
18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице Бадљевица на
седници одржаној дана 19.07.2010. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Бадљевица на референдуму,
који је одржан 19.07.2010. године, донели

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
143.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бадљевица.

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАДЉЕВИЦА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице
Бадљевица ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период
од 5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.
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Члан 2.

Члан 7.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери ..................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева и
уређење путног појаса, реконструкција НН- мреже,
изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II. текући трансфери ........................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина,
путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- З а од р ж а ва њ е о б ј е кат а од з н ач а ј а з а м е с н у
заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области о сновног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице

Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених ................ 2 %
2. На приход од пољопривреде и шумарства ....... 20 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом .............................................................................. 2 %
4. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева ..................... 2 %

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роксвима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески
орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 2.500.000 динара. Ако се остваре
средства самодоприноса изнад планираног износа,
вишак средстава биће враћен на законски уређен и
прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева.

Члан 14.
Одлуку објавити у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 61/2010-02
У Бадљевици, 19.07.2010. године
Председник Комисије
Жарко Марковић, ср
145.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац
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Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Врбовац Дизјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац
одржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Врбовац уписано је укупно 908 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Врбовац, на референдуму је
гласало 462 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Врбовац, на референдуму је
гласало 56 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да је већином гласова укупног броја грађана, на
референдуму, донета Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Врбовац
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 48/2010
У Врбовацу, 19.7.2010. године
Комисија за
спровођење референдума
Миодраг Анђелковић, председник, ср
Прадраг Костић, члан, ср
Зоран Ђорђевић, члан, ср
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Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери ..................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева и
уређење путног појаса, реконструкција НН- мреже,
изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II. текући трансфери ........................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина,
путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- З а од р ж а ва њ е о б ј е кат а од з н ач а ј а з а м е с н у
заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области о сновног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених ................ 2 %
2. На приход од пољопривреде и шумарства ....... .4 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом .............................................................................. 2 %
4. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева ..................... 2 %
Члан 4.

146.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева(
“Службени лист града Смедерева”, број 2/2008) и члана
3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса (“Службени лист града Смедерева”, број
18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице Врбовац на
седници одржаној дана 19.07.2010. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Врбовац на референдуму, који
је одржан 18.07.2010. године, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице
Врбовац ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
(пет) година, почев од 01.08.2010. године.

Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 16.000.000 динара. Ако се остваре
средства самодоприноса изнад планираног износа,
вишак средстава биће враћен на законски уређен и
прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева.
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Комисија за спровођење референдума

Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роксвима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески
орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.

4. август 2010. године

ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОВАЦ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Друговац изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Друговац
одржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Друговац уписано је укупно 1455 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Друговац, на референдуму је
гласало 758 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Друговац, на референдуму је
гласало 10 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да је већином гласова укупног броја грађана, на
референдуму, донета Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Друговац
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 99/2010
У Друговацу, 19.7.2010. године

Члан 11.

Комисија за
спровођење референдума
Драган Ђуричић, председник, ср
Зоран Јовановић, члан, ср
Драгослав Бркић, члан, ср

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 51/2010-02
У Врбовцу, 19.7.2010. године
Прадседник комисије
Миодраг Анђелковић, ср
147.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Друговац

148.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева(
“Службени лист града Смедерева”, број 2/2008) и члана
3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса (“Службени лист града Смедерева”, број
18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице Друговац на
седници одржаној дана 19.07.2010. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Друговац на референдуму, који
је одржан 18.07.2010. године, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице
Друговац ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од
5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.

4. август 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Члан 2.

Члан 7.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери ..................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева и
уређење путног појаса, реконструкција НН- мреже,
изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II. текући трансфери ........................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина,
путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- З а од р ж а ва њ е о б ј е кат а од з н ач а ј а з а м е с н у
заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области о сновног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице

Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених ................ 2 %
2. На приход од пољопривреде и шумарства ....... 20 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом .............................................................................. 2 %
4. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева ..................... 2 %
Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 16.000.000 динара. Ако се остваре
средства самодоприноса изнад планираног износа,
вишак средстава биће враћен на законски уређен и
прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роксвима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески
орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева.

Члан 14.
Одлуку објавити у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 101/2010-02
У Друговцу, 19.7.2010. године
Председник Комисије
Драган Ђуричић, ср
149.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Ландол
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Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАНДОЛ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Ландол Дизјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Ландол
одржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Ландол уписано је укупно 660 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Ландол , на референдуму је
гласало 371 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Ландол , на референдуму је
гласало 10 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да је већином гласова укупног броја грађана, на
референдуму, донета Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Ландол
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 22/2010
У Ландолу, 19.7.2010. године
Комисија за
спровођење референдума
Бобан Јеремић, председник, ср
Мирослав Стевановић, члан, ср
Бранислав Јеремић, члан, ср
150.

4. август 2010. године
Члан 2.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери ..................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева и
уређење путног појаса, реконструкција НН- мреже,
изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II. текући трансфери ........................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина,
путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- З а од р ж а ва њ е о б ј е кат а од з н ач а ј а з а м е с н у
заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области о сновног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених ................ 2 %
2. На приход од пољопривреде и шумарства ....... 20 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом .............................................................................. 2 %
4. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева ..................... 2 %
Члан 4.

На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”,
број 62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева(
“Службени лист града Смедерева”, број 2/2008) и члана
3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса (“Службени лист града Смедерева”, број
18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице Ландол на
седници одржаној дана 19.07.2010. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Ландол на референдуму, који
је одржан 18.07.2010. године, донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАНДОЛ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Ландол
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.08.2010. године.

Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 8 .000.000 динара. Ако се остваре
средства самодоприноса изнад планираног износа,
вишак средстава биће враћен на законски уређен и
прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде Града Смедерева.

4. август 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
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самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна.
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роксвима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески
орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.

1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Мала Крсна изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна
одржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Мала Крсна уписано је укупно 1427 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мала Крсна, на референдуму је
гласало 144 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Мала Крсна, на референдуму
је гласало 9 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мала Крсна није донета.
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 213/2010
У Малој Крсни, 19.7.2010. године

Члан 11.

Комисија за
спровођење референдума
Милибор Милић, председник, ср
Јасмина Граобац, члан, ср
Ивана Јовановић, члан, ср

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 23/2010-02
У Ландолу, 20.7.2010. године
Председник Комисије
Бобан Миладина Јеремић, ср
151.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу

152.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса (“Службени лист општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Шалинац.
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАЛИНАЦ
1. Референдум на коме су се грађани Месне
заједнице Шалинац изјашњавали о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Шалинацодржан је 18. 07. 2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Шалинац уписано је укупно 524 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Шалинац, на референдуму је
гласало 64 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
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за подручје Месне заједнице Шалинац, на референдуму је
гласало 4 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Шалинац није донета.
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
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Број 93/2010-2
У Шалинацу, 19.07.2010. године
Комисија за
спровођење референдума
Јовица Мишић, председник, ср
Дејан Николић, члан, ср
Живорад Андрејевић, члан, ср

САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДСКО ВЕЋЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

134. Закључак којим се утврђују полазне основице за
утврђивање пореза на имовину физичких лица у
2010. години
1

143. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бадљевица
5

ГРАДОНАЧЕЛНИК

144. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Бадљевица
5

135. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
1
136. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
1
137. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
2

145. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Врбовац
6
146. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Врбовац
7

138. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
2

147. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Друговац
8

139. Решење о употреби средстава текуће буџетске
2
резерве

148. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Друговац
8

140. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
3

149. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Ландол 9

141. Програм коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева у
2010. години
3

150. Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Ландол
10

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ИЗГРАДЊИ
РАФИНЕРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ СИРОВЕ НАФТЕ
142.

Одлуку о утврђивању коначног броја гласача са
пребивалиштем на територији града Смедерева
5

151. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала
Крсна
11
152. Резултати референдума о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Шалинац
11
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