ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IX БРОЈ 7

СКУПШТИНА ГРАДА
51.
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 конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
24. априла 2016. године, и то:
1. Јасни Аврамовић, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
2. Богољубу Спасојевићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
3. Мирку Ђурићу, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује;
4. Љиљани Бјеговић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
5. Миши Ивковићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
6. Петру Дисићу, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује;
7. Весни Киш-Костић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
8. Здравку Јањићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
9. Милораду Митровићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
10. Снежани Петковић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
11. Драгутину Мирковићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
12. Бојану Теофиловићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
13. Весни Сајић, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује;
14. Стојану Босићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
15. Душану Ивковићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
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16. Љиљани Најдановић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
17. Дејану Стошићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
18. Николи Миливојевићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
19. Мирјани Стокић-Ранђеловић, са Изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује;
20. Мирку Шкрбићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
21. Зорану Спасојевићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
22. Марији Милетић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
23. Симу Недићу, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује;
24. Бојану Костићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
25. Јелени Јовановић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
26. Владимиру Нешићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
27. Браниславу Дробњаковићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
28. Радмили Трајковић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
29. Златку Михајловићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
30. Живораду Ристићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
31. Весни Живановић, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
32. Витомиру Радовановићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
33. Филипу Глигоријевићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
34. Заги Добан, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
35. Дејану Стојковићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
36. Срђану Богдановићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
37. Снежани Стојиљковић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
38. Радосаву Јовићу, са Изборне листе Александар Вучић
– Србија побеђује;
39. Новици Стевановићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
40. Данијели Миљковић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
41. Драгану Стевановићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
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42. Милошу Милошевићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
43. Јасмини Војиновић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
44. Стамену Манчићу, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
45. Андреји Павловићу, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
46. Биљани Николић, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
47. Перици Ђорђевићу, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
48. Јовици Вујовићу, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
49. Драгици Ханс, са Изборне листе Демократска странка
– Андреја Павловић;
50. Ненаду Шикуљаку, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
51. Саши Живковићу, са Изборне листе Демократска
странка – Андреја Павловић;
52. Драгани Миловановић, са Изборне листе Демократска странка – Андреја Павловић;
53. Бранчету Стојановићу, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
54. Тањи Вакуловић, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС);
55. Миловану Костићу, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС);
56. Срећку Стојићу, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
57. Митру Гегићу, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
58. Татјани Павловић-Огњановић, са Изборне листе
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
59. Кости Крстићу, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
60. Тамари Живановић, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС);
61. Славиши Максимовићу, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС);
62. Игору Швоњи, са Изборне листе Двери – Демократска
странка Србије – др Игор Швоња;
63. Милоратки Бојовић, са Изборне листе Двери – Демократска странка Србије – др Игор Швоња;
64. Предрагу Димитријевићу, са Изборне листе Двери –
Демократска странка Србије – др Игор Швоња;
65. Небојши Јовановићу, са Изборне листе Двери – Демократска странка Србије – др Игор Швоња;
66. Драгану Рудинцу, са Изборне листе Група грађана
„Доста је било – Саша Радуловић“;
67. Милутину Вучковићу, са Изборне листе Група грађана „Доста је било – Саша Радуловић“;
68. Љиљани Видојковић, са Изборне листе Група грађана
„Доста је било – Саша Радуловић“;
69. Аци Цветановићу, са Изборне листе Група грађана
„Доста је било – Саша Радуловић“;
70. Зорану Тодоровићу, са Изборне листе Група грађана
„Доста је било – Саша Радуловић“.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

24. јун 2016. године
Образложење

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, а да у гласању учествују кандидати за одборнике којима су мандати додељени на основу
података које су подносиоци изборних листа доставили Изборној комисији и који имају уверење Изборне комисије да
су изабрани, то је Скупштина образовала Верификациони
одбор за потврђивање мандата од 3 члана која су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини града. Верификационим одбором је председавао његов најстарији члан.
Након образовања Верификационог одбора одборници
су предали Одбору своја уверења о избору.
Целокупан изборни материјал Изборна комисија је ставила на располагање Верификационом одбору за потврђивање мандата одборника.
Иначе, на изборима за одборнике Скупштине града
Смедерева који су одржани 24. априла 2016. године:
- Изборна листа Александар Вучић – Србија побеђује
освојила је 44 одборничка мандата;
- Изборна листа Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије (СПС) освојила је 9 одборничких мандата;
- Изборна листа Демократска странка – Андреја Павловић освојила је 8 одборничких мандата;
- Изборна листа Група грађана „Доста је било – Саша
Радуловић“ освојила је 5 одборничких мандата;
- Изборна листа Двери – Демократска странка Србије –
др Игор Швоња освојила је 4 одборничка мандата.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору сваког
одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне
комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
У гласању су учествовали кандидати за одборнике који
имају уверење Изборне комисије да су изабрани.
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 року од 48 часова
од дана доношења Решења.
Број 02-75/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Здравко Јањић, с. р.

52.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 10. и члана 26.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),

24. јун 2016. године
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Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
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83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 11. и члана 32.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

БОГОЉУБ СПАСОЈЕВИЋ, бира се за председника
Скупштине града Смедерева.

I

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

МИЛИЦА ВРАЧАР, дипломирани правник, поставља
се за секретара Скупштине града Смедерева.

Број 02-77/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Здравко Јањић, с. р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-79/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

53.
На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 10. и члана 31.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

55.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-пречишћен текст), члана 19. став 1. тачка 12. и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

I
МИША ИВКОВИЋ, бира се за заменика председника
Скупштине града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-78/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Здравко Јањић, с. р.

54.
На основу члана 32. став 1. тачка 11. и члана 40., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ДР ЈАСНА АВРАМОВИЋ, бира се за градоначелницу
града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-81/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.
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24. јун 2016. године

56.

58.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 41.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I

I

БОЈАН ТЕОФИЛОВИЋ, бира се за заменика градоначелнице града Смедерева.

ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ бира се за члана Градског
већа града Смедерева.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-82/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-84/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.
57.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

59.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
МИРКО ЂУРИЋ, бира се за члана Градског већа града
Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-83/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ЗОРАН МИШЕЉИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-85/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

24. јун 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 – Број 7

60.

62.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I

I

ЈАСМИНА ВОЈИНОВИЋ бира се за чланицу Градског већа града Смедерева.

РАДИША ЈОВАНОВИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева.

II

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-86/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године

Број 02-88/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

61.

63.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I

I

СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ бира се за чланицу
Градског већа града Смедерева.

ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ, бира се за чланицу Градског већа
града Смедерева.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-87/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-89/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

Страна 6 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2016. године

64.

66.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 43. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон),
Скупштина града Смедерева, на 2. седници одржаној
24. јуна 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ бира се за члана
Градског већа града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-90/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

65.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у
вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон), члана 19. став 1. тачка 12. и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на конститутивној седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
МИЉАНА КРАВИЋ, бира се за чланицу Градског
већа града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-91/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Утврђује се да
- Јасни Аврамовић, изабраној са Изборне листе Александар Вучић - Србија побеђује,
- Бојану Теофиловићу, изабраном са Изборне листе
Александар Вучић - Србија побеђује
- Мирку Ђурићу, изабраном са Изборне листе Александар Вучић - Србија побеђујe
- Јасмини Војиновић, изабраној са Изборне листе
Александар Вучић - Србија побеђује
- Браниславу Дробњаковићу, изабраном са Изборне
листе Александар Вучић - Србија побеђује
престаје мандат одборника Скупштине града Смедерева
са 24. јуном 2016. године, пре истека времена на које су изабрани, због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива са функцијом одборника.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Дана 24. јуна 2016. године Јасна Аврамовић изабрана је
за градоначелницу града Смедерева, Бојан Теофиловић за заменика градоначелнице града Смедерева, а Мирко Ђурић, Јасмина Војиновић и Бранислав Дробњаковић за чланове Градског већа града Смедерева, те им је сходно члану 43. став 5. и
члану 45. став 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) избором на ове функције престао мандат одборника у
Скупштини града Смедерева.
Такође чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) утврђено је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у
складу са законом, неспојиве са функцијом одборника.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.

24. јун 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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 02-92/2016-07
У Смедереву, 24. јуна 2016. године

Страна 7 – Број 7
Члан 6.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-76/2016-07
У Смедереву, 24. јула 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с. р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

67.
На основу члана 13. ставова 2. и 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. Закон) и чланова 19. и 92. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 2. седници одржаној
24. јуна 2016. године, донела је
ОД Л У КУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА
ЖЛОБИН, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА
Члан 1.
У циљу јачања пријатељских односа и развијања сарадње у свим областима привредног и друштвеног живота,
град Смедерево доноси Одлуку о успостављању сарадње
између града Смедерева, Република Србија и града Жлобин, Република Белорусија.
Члан 2.
Ова Одлука постаје основ за развијање и јачање пријатељских односа и сарадње у области економије, индустрије, трговине, заштите животне средине, туризма и одмора,
културе, образовања, спорта, предузетништва, градског
планирања, саобраћаја и осталих активности које су од интереса за градове Смедерево и Жлобин.

68.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени
гласник Републике Србије“, брoj 51/2009 и 99/2011 – др.
закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015),
Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које
реализују удружења на територији града Смедерева у 2016.
години, која се не финансирају по другим основама из буџета града Смедерева, број 02-47/2016-07 од 18. марта 2016.
године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 234. седници одржаној 20. јуна 2016. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ, КОЈА СЕ НЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.

Овлашћује се градоначелница града Смедерева, др Јасна Аврамовић да, у име града Смедерева, потпише Споразум из члана 3. ове Одлуке.

Правилником о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења на територији града Смедерева у 2016. години, која се не финансирају по другим основама из средстава буџета града
Смедерева (у даљем тексу: Правилник), се утврђују начин,
поступак и критеријуми за избор програма од јавног интереса које реализују удружења на територији града Смедерева у 2016. години, која се не финансирају по другим
основама из средстава буџета града Смедерева, поступак
спровођења јавног конкурса за суфинансирање програма од
јавног интереса које реализују ова удружења на територији
града Смедерева у 2016. години, као и права и обавезе корисника чији програм буде изабран.

Члан 5.

Члан 2.

Буџетом града Смедерева обезбеђују се средства за финансирање сарадње града Смедерева са градом Жлобин, у
складу са Споразумом из тачке 3. ове Одлуке.

Под програмом од јавног интереса који до сада нису
финансирани по другим основама из буџета града Смедерева за 2016. годину сматрају се програми у области:

Члан 3.
У циљу реализације сарадње из члана 2. ове Одлуке
град Смедерево и град Жлобин потписаће Споразум о сарадњи.
Члан 4.
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друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица
са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета,
помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борба против корупције и програми удружења која имају делатност од општег интереса
за безбедност.

- имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката,
- раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним животним
ситацијама.

Члан 3.

Пријава на конкурс за избор програма удружења из члана 2. овог Правилника се подноси Комисији за спровођење
јавног конкурса навођењем основних података о удружењу
на обрасцу пријаве на конкурс.
Образац пријаве на конкурс је саставни део овог Правилника и биће објављен на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града
Смедерева (www.smederevo.org.rs).
Уз пријаву удружења подносе и следећу документацију:
- доказ о упису удружења у регистар надлежног органа;
- прецизно навођење области на коју се програм односи;
- податке о циљној групи – лица на која се програм односи;
- детаљан опис програма и дефинисање његове сврхе;
- време реализације програма;
- референце и друге публикације о активности удружења;
- изјаву овлашћеног лица, потписану и оверену печатом
удружења.

Висина средстава за суфинансирање програма из члана 2. овог Правилника утврђује се Одлуком о буџету града
Смедерева.
Средства из става 1. овог члана се додељују на основу
јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији града Смедерева у 2016. години, која се не финансирају по другим
основама из средстава буџета града Смедерева (у даљем
тексу: Јавни конкурс).
Јавни конкурс расписује Градско веће града Смедерева.
Конкурсни поступак спроводи Комисија коју је Решењем образовала градоначелница града Смедерева.
Члан 4.
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Градске
управе града Смедерева и на званичној интернет страни
града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и он мора да садржи:
• називe програма за које се спроводи јавни конкурс;
• обим средстава која се додељују;
• могуће учеснике јавног конкурса;
• рок за подношење пријава на јавни конкурс;
• начин пријављивања на јавни конкурс;
• дефинисање потребне документације која се подноси
уз пријаву на конкурс;
• мерила и критеријуме за одабир програма;
• адресу на коју се доставља пријава;
• образац пријаве на јавни конкурс и
• изјаву одговорног лица.
Члан 5.
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима
за реализовање програма од јавног интереса по овом Правилнику су:
- да удружење има статус правног лица, да је основано у
складу са прописима којим је уређено оснивање удружења
и да је уписано у одговарајући регистар;
- да је седиште удружења на територији града Смедерева и да се програми реализују на територији града Смедерева;
- да удружење конкурише са програмом и активности у
областима које су од јавног интереса, а које се не финансирају по другим основама из буџета града Смедерева;
- број чланова удружења.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
- располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују за претходне две
године,
- своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника,
- могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове,

Члан 6.

Члан 7.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима
Конкурса сачињава листу вредновања и рангирања пријављених програма у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Листа из става 1. овог члана објављује се на огласној
табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на
листу учесници конкурса имају права приговора у року од 5
дана од дана њеног објављивања.
Евентуалне приговоре разматра Комисија у року од 15
дана од дана пријема, па након тога, на предлог Комисије,
Градско веће града Смедерева доноси одлуку о приговорима и коначну одлуку о избору програма и износу средстава
за суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији града Смедерева у 2016. години, која се не финансирају по другим основама из буџета
града Смедерева.
Члан 8.
На основу коначне Одлуке из члана 7. овог Правилника, градоначелница града Смедерева закључује појединачне Уговоре о суфинансирању програма од јавног интереса
које реализују удружења грађана на територији града Смедерева у 2016. години, а који се не финансирају по другим
основама из буџета града Смедерева, по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на
текст Уговора.

24. јун 2016. године
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Члан 9.

Члан 10.

Удружења су дужна да средства користе искључиво за
намене за која су им додељена, а да доказе о наменском трошењу средстава доставе градоначелници града Смедерева
у року који ће се дефинисати уговором.
Уколико удружење не достави у остављеном року извештај о реализовању програма за који су додељена средства,
то има за последицу неодобравање средстава у наредној
години за те намене .

Овај Правилнк ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-67/2016-07
У Смедереву, 20. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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69.
На основу члана 94. став 2. и 3. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 5. Одлуке о такси превозу
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2014 и 7/2015) и
члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен
текст),
Градско веће града Смедерева, на 234. седници одржаној 20. јуна 2016. године, донело је
П Р О Г РА М
ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

24. јун 2016. године

Градског већа града Смедерева одређује локације стајалишта (отварање нових стајалишта, укидање постојећих и
одређивање броја места на стајалиштима).
За отварање нових стајалишта и промену броја места
на стајалиштима управљач општинских путева и улица на
територији града Смедерева израђује саобраћајни пројекат
на који сагласност даје одељење Градске управе Смедерево
надлежно за послове саобраћаја.
Такси стајалишта са бројем такси места на територији
града Смедерева су:
р.б.
Улица / локација
1 Саве Немањића „аутобуска станица“

бр.места
3

2

Омладинска „суд“

5

3

Ђушина „пошта“

5

I

4

Радосава Мирковића

6

Програмом организовања такси превоза на територији
града Смедерева (у даљем тексту: Програм) дефинише се
организовање такси превоза на територији града Смедерева и одређује оптималан број такси возила.
Саобраћајно-технички услови из става 1. ове тачке дефинишу се у петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији града Смедерева.

5

Кнез Михајлова „болница“

5

6

17. октобра „пијаца“

5

7

Филипа Вишњића

5

8

Ђуре Даничића

6

9

Југ Богданова

2

II
Оптималан број такси возила представља потребан број
такси возила и такси возача у раду који имају издате такси
дозволе и који у сваком тренутку, односно двадесет четири
сата свих триста шездесет пет дана у години може континуирано да задовољи потребе становника града Смедерева
за овом врстом јавног превоза.
Превозни захтеви-вожње су праћени дневним, месечним и годишњим неравномерностима и зависе од привредних активности, временских услова, културних, спортских
и других догађаја, као и од квалитета линијског превоза
путника и броја регистрованих возила на територији града
Смедерева.
Највећи број превозних захтева у току радног дана путници исказују у јутарњим и поподневним часовима, док су
у дане викенда захтеви изражени у вечерњим сатима.
У тренутним околностима, оптималан број такси возила за задовољење превозних захтева-вожњи 107.528 становника у 27 насељених места на територији града Смедерева је 350 такси возила.
Уколико у наредном периоду дође до промене околности услед другачије привредне активности, повећања броја запослених и просечне зараде, промениће се и потребе
за такси превозом, а самим тим и оптималан број такси
возила.
III
На територији града Смедерева одређено је 12 стајалишта на којима је обележено укупно 50 такси места.
Одељења Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја уз претходно прибављену сагласност

10 Милоша Обилића

3

11 Доситеја Обрадовића

3

12 Милана Ракића „станица за снабдевање
горивом Лукоил“

2

Укупно

50

Такси стајалишта представљају један од најважнијих
елемената за несметано обављање такси превоза јер се на
њима обавља пријем и отпрема путника те је неопходно да
се постојећа стајалишта одржавају, а нова граде у складу са
законом и Одлуком о такси превозу („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2014 и 7/2015).
IV
У периоду од 2012. до 2015. године приликом обављања делатности такси превоза путника на територији града
Смедерева догодило се укупно 103 саобраћајне незгоде у
којима су учествовала такси возила. Последице ових незгода су 2 смртно страдала такси возача, 7 лица је задобило тешке телесне повреде, а 52 лица лакше телесне повреде. Најчешћи узроци настајања незгода су били извођење непрописних радњи у саобраћају, непрописна или неприлагођена
брзина кретања возила и неуступање првенства пролаза.
Број такси возила у односу на укупан број свих регистрованих возила на територији града Смедерева је свега
1,6%, док овај проценат такси возила учествује у 8% саобраћајних незгода које су се догодиле на територији града
Смедерева, што намеће закључак да просечно у саобраћајним незгодама такси возила учествују пет пута више
од осталих регистрованих возила на територији града
Смедерева.

24. јун 2016. године
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Табеларни приказ саобраћајних незгода у којима су
учествовала такси возила приликом обављања превоза
путника
Учесници
возачи такси возила
незгоде
смртно страдала лица
тешке телесне повреде
Последице
незгоде
лаке телесне повреде
материјална штета

Узроци
незгоде

извођење непрописних радњи у саобраћају
непрописна или неприлагођена брзина
кретања
вожња под дејством алкохола
неуступање првенства пролаза
техничка неисправност возила
Укупан број незгода
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2012

2013

2014

2015

Свега

24
0
2
18
20
9

25
1
1
8
24
10

23
1
4
12
18
9

31
0
0
14
29
14

103
2
7
52
91
42

7
1
6
1

8
5
2
0

6
1
5
0

13
0
3
0

34
7
16
1

24

25

21

31

103

Због великог броја саобраћајних незгода у којима су
учествовала такси возила неопходно је спровести мере које
би утицале на најчешће узроке настајања саобраћајних незгода чиме би се повећала безбедност путника и такси возача приликом обављања ове делатности.

Градоначелница града Смедерева, дана 16. маја 2016.
године, донела је

V

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи
Програм оптималног организовања ауто-такси превоза на
територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2015).
VI
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-1404/2015-07
У Смедереву, 20. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

70.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др закон и
103/2015 ), члана. 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 2/2015
- пречишћен текст),

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева”,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4-Градска управа, Програм 15Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве,
функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција
78, економска класификација 49912-Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 20.000,00 динара Удружењу медицинских сестара и техничара подунавског округа Смедерево, на име континуиране медицинске
едукације за главне сестре Опште болнице „Свети Лука”
Смедерево, које имају акредитоване радове за симпозијум
главних сестара и бабица који ће бити одржан на Тари од
18.05.2016. год до 22.05.2016. год.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, глава 4.8. Програм 13
- Развој културе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге
културе, позиција 192, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, у укупном износу од
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 20.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-3392/2016-04
У Смедереву, 16. маја 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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РЕШЕЊЕ

71.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 27. маја 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 9.118.800,00 динара
А.С.А. ЕКО доо Београд за изведене радове на уклањању
депоније у Липама у складу са Уговором о извођењу радова
на уклањању депоније у Липама која угрожава градско извориште воде, број 400-1770/2016-03 од 17.03.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 6 – Заштита
животне средине, Програмска класификација 0401-0001 –
Управљање заштитом животне средине и природних вредности, функција 530 – Смањење загађености, позиција 152,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у
укупном износу од 9.118.800,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 9.763.800,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1770/2016-07
У Смедереву, 27. маја 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
72.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 31. маја 2016.
године, донела је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска
активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и
фискални послови, позиција 51, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
укупном износу од 120.000,00 динара, на име објављивања
репортаже „Смедерево град грожђа и вина“, предузећу
„Adria Media group“ doo Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2–Градоначелник, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 111Извршни и законодавни органи, позиција 27, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном
износу од 120.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 12.240.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3477/2016-07
У Смедереву, 31. маја 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

73.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 15. јуна 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 602.026,00
динара, физичким лицима која су ангажована као извршиоци
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посла на противградним станицама, а која добијају упутства
од Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период од
15.05.2016. године до 15.06.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220 –
Цивилна одбрана, позиција 69, економска класификација
423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 602.026,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.204.052,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4193/2016-07
У Смедереву, 15. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

74.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 16. јуна 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 20.000,00 динара Боксерском савезу Србије, а на основу Захтева, број
400-1388/2016-08 од 03.03.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима, функција
810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 216, економска класификација 481 – Дотације спортским организацијама и клубовима, у укупном износу од 20.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 75.035.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију и Одељење
за јавне службе.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1388/2016-07
У Смедереву, 16. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

75.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 17. јуна 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 79, економска класификација 49911-Стална резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 318.660,00 динара Друштвеном водопривредном предузећу „Смедерево“
за извођење хитних радова на чишћењу реке Језаве у Скобаљу по Рачуну број 8/54, у складу са Наредбом градског
штаба за ванредне ситуације број 87-1-23/2016-02 од 12.
марта 2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220 - Цивилна одбрана, позиција 71 - Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока, економска класификација 484 у укупном износу од 318.660,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 318.660,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4236/2016-07
У Смедереву, 17. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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76.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 17. јуна 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Ре-

24. јун 2016. године

зерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 150.000,00 за
набавку услуге процене индустријске хале изграђене на
кат. парц. 233/70 К.О. Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 150.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
7.982.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5287/2016-07
У Смедереву, 17. јуна 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
51.

Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
24. априла 2016. године

1

52.

Решење о избору председника Скупштине
града Смедерева

2

53.

Решење о избору заменика председника
Скупштине града Смедерева

3

54.

Решење о постављењу секретара Скупштине града Смедерева

3

55.

Решење о избору градоначелнице града
Смедерева

3

56.

Решење о избору заменика градоначелнице града Смедерева

4

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

4

58.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

4

59.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

4

60.

Решење о избору чланице Градског већа
града Смедерева

5

61.

Решење о избору чланице Градског већа
града Смедерева

5

62.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

5

63.

Решење о избору чланице Градског већа
града Смедерева

5

64.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

6

57.

65.

Решење о избору чланице Градског већа
града Смедерева

6

66.

Решење о престанку мандата одборницима
Скупштине града Смедерева

6

67.

Одлука о успостављању сарадње између
града Смедерева, Република Србија и града Жлобин Република Белорусија

7

ГРАДСКО ВЕЋЕ
68.

Правилник о начину и критеријумима за
избор програма од јавног интереса које
реализују удружења на територији града
Смедерева у 2016. години, која се не финансирају по другим основама из буџета
града Смедерева

7

69.

Програм организовања такси превоза на
територији града Смедерева

12

ГРАДОНАЧЕЛНИК
70.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13

71.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

14

72.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

14

73.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

14

74.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

15

75.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

15

76.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

16
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2016. године

24. јун 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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