ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 9

СМЕДЕРЕВО, 2. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
139.
На основу чланова 137., 138. став 2. и 141. Закона
о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број
10/2016), члана 7. Одлуке о одобравању и финансирању
програма којима се задоваољавају потребе и интереси
грађана у области спорта на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2017) и члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 66. седници одржаној
15. августа 2017. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта на територији града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2017) у члан 8. став 1. мења
се тако да гласи:
„Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које учествују
у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, осим организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на тероторији града
Смедерева из члана 9. овог Правилника, врши се према следећим критеријумима:
1. ранг спортске гране према националној категоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација;
2. ранг надлежног националног гранског спортског савеза чији је члан спортска организација;
3. традиција те спортске организације у граду Смедереву;
4. ранг такмичења;
5. постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони;
6. број такмичарских екипа у редовном систему такмичења;
7. број ангажованих спортских тренера са дозволом за
рад;
8. број регистрованих спортиста;

9. заступљеност спортиста у националним спортским
репрезентацијама;
10. трошкови одржавања отворених спортских објеката;
11. трошкови одржавања затворених спортских објеката и
12. трошкови закупа спортских објеката за тренинг.“.
Члан 2.
У члану 8. став 2. мења се тако да гласи:
„Вредновање годишњих програма организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на тероторији града
Смедерева из члана 9. овог Правилника и посебних програма организација у области спорта, врши се према следећим
критеријумима:
1. финансијски и оперативни капацитет носиоца програма (да ли носилац програма има довољно искуства у
вођењу сличних програма; да ли носилац програма има довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма, имајући у виду тип активности које су предвиђене програмом; да ли носилац програма има довољне
управљачке капацитете, укључујући ангажована лица,
опрему и способност за управљање предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају
довољне стабилне и довољне изворе финансирања);
2. значај програма (конзистентност програма, односно
у којој мери програм задовољава потребе и узима у обзир
ограничења која постоје у области спорта у граду Смедереву; колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они
који су везани за програм; да ли су потребе циљне групе и
крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене и
да ли програм поседује додатне квалитете);
3. методологија (да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима; колико је компактан целокупан план програма;
да ли је учешће циљне групе и крајњих корисника и њихово
ангажовање у реализацији програма добро одмерено; да ли
предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати);
4. одрживост програма (да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на циљне групе; да
ли ће програм имати вишеструки утицај; да ли су очекивани резултата програма одрживи) и
5. финансијски план и рационалност трошкова (да ли је
однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући и да ли је предложени трошак неопходан
за имплементацију програма).“.
Члан 3.
У члану 9. после става 1. додају се нови ставови 2. и 3.
који гласе:
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„Предлог свог годишњег програма подноси Спортски савез Смедерева, који је као надлежни територијални
спортски савез територијални спортски савез од посебног
значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на тероторији града Смедерева.
Градско веће града Смедерева својом одлуком, на предлог Спортског савеза Смедерева, као надлежног територијалног спортског савеза, утврђује које су организације у
области спорта од посебног значаја за остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на тероторији града
Смедерева, поред оганизација у области спорта из става 1.
и става 2. овог члана.“.

2. октобар 2017. године

програма којима се задоваољавају потребе и интереси
грађана у области спорта на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), члана 9.
став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта на територији града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2017) и број 020-125/2017-07
од 15.08.2017. године и члана 45. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 66. седници одржаној
15. августа 2017. године, донело је

Члан 4.
У члану 9. досадашњи став 2. који постаје став 4. мења
се тако да гласи:
„Одобравање годишњих програма организација у области спорта из ставова 1., 2. и 3. овог члана врши се у складу
са законом, подзаконским актима и овим Правилником.“.
Члан 5.
У члану 9. досадашњи став 3. који постаје став 5. мења
се тако да гласи:
„Рангирање организација у области спорта које испуњавају услове из члана 6. овог Правилника, а које учествују
у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, осим организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на тероторији града
Смедерева из овог члана врши се на основу предложених
годишњих програма према систему бодовања наведеном у
следећој Табели 1.“.
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 6.
У члану 15. у ставу 1. речи
„15. јул – Градско веће града Смедерева доноси прелиминарну одлуку на предлог Комисије;“, замењују се речима
„15. јул – Градско веће града Смедерева даје сагласност
на одлуку Комисије за избор програма којима
се задовољавају потребе и интереси у области
спорта на територији града Смедерева“.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-125/2017-07
У Смедереву, 15. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

140.
На основу чланова 137. и 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016),
члана 3 и члана 7. Одлуке о одобравању и финансирању

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРОТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се које су организације у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта на тероторији града
Смедерева.
Члан 2.
На тероторији града Смедерева организације у области
спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта су:
• Градски фудбалски савез Смедерево
• Стрељачки Савез Смедерева
• Веслачки клуб „Смедерево“
• Кошаркашки клуб „СМЕДЕРЕВО 1953“
• Клуб малог фудбала „СМЕДЕРЕВО“
• Одбојкашки клуб „СМЕДЕРЕВО ЦАРИНА“
• Женски одбојкашки клуб „СМЕДЕРЕВО“
• Рукометни клуб Смедерево и
• Фудбалски клуб „СМЕДЕРЕВО 1924“.
Члан 3.
Одобравање годишњих програма организација у области спорта из члана 1. ове Одлуке врши се у складу са законом, подзаконским актима и Правилником о одобравању
и финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-129/2017-07
У Смедереву, 15. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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141.
На основу чланова 17., 18. и 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службeни гласник Републике Србије“, брoj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС,
55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС) и члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 66. седници одржаној
15. августа 2017. године, донело је
П Р О Г РА М
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У 2017. ГОДИНИ

позиција

1. Тачка 2. Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2017. години („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2017 и 5/2017), мења се и гласи:
„2. За реализацију овог Програма планирана су средства у буџету града Смедерева за 2017. годину у укупном
износу од 35.000.000,00 динара, а распоредиће се сразмерно оствареним приходима у буџету града Смедерева на следеће позиције:

износ (рсд)

%

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева

11.468.500,00

50%

1.1.

Учешће Савета у изради пројеката и изградњи тротоара, формирању, изградњи и
опремању пешачких коридора, пешачких зона, елемената заштите пешака и сл. у
улицама Петријевској, Горанској, Шалиначкој, Кнез Михаиловој, Војводе Ђуше,
Карађорђевој као и у другим улицама у којима се догодило страдање пешака у
саобраћајним незгодама на територији града Смедерева

5.000.000,00

1.2.

Реализација саобраћајних пројеката које је иницирао и финансирао Савет са
циљем повећања безбедности пешачког и колског саобраћаја

1.3.

Учешће Савета у изради пројекта и уградњи пешачких семафора у улици
Карађорђевој и Црвене армије

2.310.000,00

1.4.

Учешће Савета у изради и реализацији пројеката којима се унапређује безбедност
саобраћаја у школским зонама у Раљи и на другим местима на подручју града

2.000.000,00

1.5.

Учешће Савета у набавци и уградњи техничких средстава за успоравање
саобраћаја и то вештачких избочина, платоа, шуштећих и вибрационих трака и
маркера, по налогу Савета

350.000,00

1.6.

Учешће Савета у набавци, уградњи и одржавању пешачких ограда, стубићa као
и друге опреме пута за заштиту безбедности учесника у саобраћају по налогу
Савета

350.000,00

1.7.

Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајних знакова са изменљивим
садржајем у функцији смањења и контроле брзине кретања возила

400.000,00

1.8.

Учешће Савета у изради пројекта и набавци и уградњи посебне опреме за
осветљавање пешачких прелаза са становишта повећања безбедности пешачког
саобраћаја

600.000,00

1.

Назив

458.500,00
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2.

Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

3.

2. октобар 2017. године
0,00

0,0%

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

650.000,00

2,8%

3.1.

Набавка светлоодбојних прслука и сличних средстава са циљем едукације из
области безбедности саобраћаја за ученике основних школа на територији града
Смедерева

400.000,00

3.2.

Набавка наставних средстава, учила и опреме за обуку ученика из безбедности
саобраћаја Техничке школе у Смедереву - Саобраћајног одсека

200.000,00

3.3.

Опремање школских саобраћајних патрола на територији града Смедерева

50.000,00

4.

Превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја

4.010.000,00

4.1.

Учешће Савета у превентивно - промотивним акцијама и акцијама Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије

60.000,00

4.2.

Учешће Савета у превентивно - промотивним кампањама и акцијама са циљем
промена понашања учесника у саобраћају

50.000,00

4.3.

Учешће Савета у набавци ауто седишта за новорођене бебе са циљем повећања
безбедности у саобраћају и повећања процента употребе сигурносног појаса
путника на задњем седишту возила у Смедереву

3.800.000,00

4.4.

Учешће Савета у спровођењу акције „Шта знаш о саобраћају“ за ученике
основних школа

100.000,00

Научно - истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

468.500,00

5.1.

Учешће Савета у Изради саобраћајних пројеката и друге документације за град
Смедерево са циљем унапређења безбедности саобраћаја

468.500,00

6.

Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима

6.340.000,00

5.

Опремање саобраћајне инспекције техничким средствима (вертикалне и
хоризонталне баријере, купе, траке и слично)

50.000,00

6.2.

Опремање јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким средствимa

360.000,00

6.3.

Учешће Савета у набавци и уградњи опреме на основу пројекта система
видео надзора и система за аутоматско препознавање регистарских таблица на
територији града Смедерева

5.130.000,00

6.4.

Учешће Савета у обезбеђивању интернет конекције за функционисање система
видео надзора и система за аутоматско препознавање регистарских таблица на
територији града Смедерева

200.000,00

6.5.

Учешће Савета у набавци медицинске опреме за хитне интервенције збрињавања
лица страдалих у саобраћајним незгодама службе Хитне помоћи Дома здравља у
Смедереву

600.000,00

позиција

6.1.

2,0%

27,6%

укупно позиција 1

11.468.500,00

50,0%

укупно позиција 2+3+4+5+6

11.468.500,00

50,0%

свега

22.937.000,00

100%

Назив

износ (рсд)

Уговорне обавезе - средства намењена за реализацију уговора из претходне
године

12.063.000,00

7.1.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици Петријевској у Смедереву уговорне обавезе

5.305.000,00

7.2.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици 16. октобра у Смедереву - уговорне
обавезе

3.500.000,00

7.

17,5%
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7.3.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици Петријевски поток у Смедереву уговорне обавезе

7.4.

Реализација саобраћајних пројеката које је иницирао и финансирао савет са
циљем повећања безбедности пешачког и колског саобраћаја, набавка и уградња
техничких средстава за успоравање саобраћаја, набавка шуштећих и вибрационих
трака и маркера - уговорна обавеза

648.000,00

7.5.

Учешће Савета у набавци и уградњи пешачких ограда и стубића као опреме пута
за заштиту безбедности учесника у саобраћају - уговорне обавезе

513.000,00

7.6.

Учешће Савета у изради пројекта јавне расвете у Улици Црвене армије у
Смедереву са становишта безбедности саобраћаја - уговорне обавезе

300.000,00

1.797.000,00

укупно позиција 1+2+3+4+5+6+7
2. Тачка 3. Програма, мења се и гласи:
„Реализацију тачке 2. овог Програма, по налогу Савета
за безбедност саобраћаја града Смедерева, вршиће одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове јавних
набавки, Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево, Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево, Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево и Јавно предузеће Градска стамбена агенција Смедерево,
а преко одељења Градске управе Смедерево надлежног за
урбанистичке и комуналне послове.“.
3. Програм о измени Програма ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.

35.000.000,00

ложаја Рома у Смедереву 2014-2017 за 2017. годину, број
10-03/2017 од 7. јуна 2017. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-4570/2017-07
У Смедереву, 15. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Број 344-767/2017-07
У Смедереву, 15. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

142.
На основу Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и 5/2015) и
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 66. седници одржаној
15. августа 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У
СМЕДЕРЕВУ 2014-2017 ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План активности и задатака за
реализацију Локалног акционог плана за побољшање по-

143.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013 и 9/2016) и члана 11. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Службени лист града Смедерева“, број
6/2015 – пречишћен текст, 9/2016 и 1/2017),
Градско веће града Смедерева, на 66. седници одржаној
15. августа 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА РАДОВА И УСЛУГА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ
СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Измене и Допуне Ценовникa радова и услуга Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево, број В19/2 од 28.07.2017. године, и то:
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Б) Ценовник израдe пројеката
Ред.
бр.
2

Врста услуге
Израда техничке контроле пројеката

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

дин/км

10% вредн.
пројекта

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

В) Ценовник одржавања саобраћајне сигнализације и опреме
Ред.
бр.

Врста услуге

21

Сечење грана или кошење траве ради боље уочљивости
саобраћајног знака

ком

500,00

600,00

22

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
од материјала класе 3:
-равнострани троугао основе 90цм, квадратни 60х60цм
и округли Ø60цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем

ком

3.680,00

4.416,00

23

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
од материјала класе 2, Андрејин крст
- у свему према СРПС.З.С2.300 или одговарајућем

ком

7.447,00

8.936,40

ком

3.109,00

3.730,80

ком

2.156,00

2.587,20

ком

5.246,00

6.295,20

ком

20.641,00

24.769,20

24

25

26

27

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
од материјала класе 2:
-равнострани троугао основе 90цм, квадратни 60х60 цм
и округли Ø60цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем
Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
од материјала класе 1:
-равнострани троугао основе 90цм, квадратни 60х60 цм
и округли Ø60цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем
Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
на жуто-зеленој флуоресцентној подлози материјала класе
3, квадратни 80х80 цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем
Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
на жуто-зеленој флуоресцентној подлози материјала класе
3, правоугаони 100х170 цм, у свему према СРПС.З.С2.300
или одговарајућем

28

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
димензија 80х60 цм од материјала класе 2, у свему према
СРПС.З.С2.300 или одговарајућем

ком

3.982,00

4.778,40

29

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
димензија 90х60 цм од материјала класе 2, у свему према
СРПС.З.С2.300 или одговарајућем

ком

3.982,00

4.778,40

30

Набавка и уградња алуминијумских саобраћајних знакова
димензија 90х60 цм од материјала класе 1, у свему према
СРПС.З.С2.300 или одговарајућем

ком

2.738,00

3.285,60

31

Набавка и уградња алуминијумских допунских табли
димензија 60х30 цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем

ком

1.082,00

1.298,40

32

Набавка и уградња алуминијумских допунских табли
димензија 90х30 цм, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем

ком

1.456,00

1.747,20
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33

Набавка и уградња алуминијумских табли са називима
улица димензија 50х30 цм у свему према ``Књизи
графичких стандарда`` Службени гласник РС ``број 110 /
2003

34
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ком

718,00

861,60

Набавка и уградња табли алуминијумских обавештења
и путоказних табли, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем, класа 2

м²

10.246,00

12.295,20

35

Набавка и уградња алуминијумских табли за означавање
назива улица III-62, у свему према СРПС.З.С2.300 или
одговарајућем, класа 2

м²

10.246,00

12.295,20

36

Набавка и уградња туристичке саобраћајне сигнализације,
класа 2

м²

10.246,00

12.295,20

37

Набавка и уградња туристичке саобраћајне сигнализације,
класа 1

м²

6.914,00

8.296,80

38

Набавка и уградња хладно цинчаних стубова саобраћајних
знакова Ø 2``, дебљине зида минимум 2мм, затворених са
једне стране пластичном капом

ком

2.800,00

3.360,00

39

Набавка и уградња решеткастих стубова носача
саобраћајних знакова R60-30 од поцинкованог челика:
појасни штапови Ø60.3/2мм са испуном Ø21.3/2мм

м

1.835,00

2.202,00

40

Набавка и постављање чеоних браника (леви, десни),
димензија 200x50цм са гуменим стопама

ком

14.372,00

17.246,40

41

Набавка и постављање хоризонталне запреке, димензија
200x25цм са гуменим стопама

ком

9.974,00

11.968,80

42

Набавка и уградња PVC вертикалних запрека, димензија
25x100цм са гуменом стопом

ком

4.700,00

5.640,00

43

Набавка и уградња флексибилних пластичних стубића IX-7
(висине 0.75м)

ком

3.048,00

3.657,60

44

Набавка и уградња маркера IX-1

ком

1.000,00

1.200,00

45

Набавка и уградња пластичних смероказa VIII-1 (лиснатих)

ком

698,00

837,60

46

Набавка и уградња табле за означавање сталних препрека
VIII-5 или VIII-5.1

ком

2.757,00

3.308,40

47

Набавка и уградња стандардне заштитне челичне ограде
према европским нормама ЕN 1317

м

3.000,00

3.600,00

ком

22.500,00

27.000,00

ком

17.500,00

21.000,00

48
49

Набавка и уградња саобраћајног огледала димензија
800x1000мм
Набавка и уградња саобраћајног огледала Ø900мм

50

Набавка и уградња LED саобраћајног знака са изменљивим
садржајем порука - ИСЗ

50.1

Набавка и уградња (монтажа и повезивање инсталација и
опреме) LED саобраћајног знака са изменљивим садржајем
порука - ИСЗ 1, димензија 60x100цм

ком

300.000,00

360.000,00

50.2

Набавка и уградња (монтажа и повезивање инсталација и
опреме) LED саобраћајног знака са изменљивим садржајем
порука - ИСЗ 2, димензија 850x850мм

ком

250.000,00

300.000,00

50.3

Набавка и уградња соларног напајања 200W

комплет

80.000,00

96.000,00

50.4

Набавка и уградња трокраког решеткастог носача

ком

3.000,00

3.600,00
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Г) Ценовник одржавања семафорске сигнализације
Ред.
бр.

Врста услуге

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

6.17

Набавка и уградња командног семафорског уређаја тј.
контролера светлосних сигнала КСС1.2-2ИО

ком

350.000,00

420.000,00

6.18

Набавка и уградња командног семафорског уређаја тј.
контролера светлосних сигнала КСС1.2-3ИО

ком

400.000,00

480.000,00

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

8.9.1 Обрачун по комаду стубића h=1000мм

ком

3.000,00

3.600,00

8.9.2 Обрачун по комаду стубића h=700мм

ком

2.000,00

2.400,00

м

2.600,00

3.120,00

м²

550,00

660,00

Д) Ценовник рада радника и грађевинских машина
Ред.
Врста услуге
бр.
Стубић за запречавање. Набавка потребног материјала и
израда браварских стубића од челичних цеви Ø101.6/3.0мм
у свему према радионичким цртежима.Предвиђена је
израда два типа стубића: стубић h=700мм који се вари на
раније уграђену челичну анкер плочицу и h=1000мм са
навареним попречним анкерима од арматуре 2Ø10мм који
се анкерују у бетонску стопу. Са свих варова очистити
8.9
шљаку, обрусити вишкове, скинути рђу и извршити антикорозивну заштиту премазом основном бојом. Стубиће
завршно обојити у две боје (жута+црна) са два премаза
бојом, бојом за метал ‘’antracit’’.Цена обухвата радионичку
израду, заштитно и завршно бојење стубића, утовар и
транспорт до места уградње,уградња стубића (анкерних
плочица, анкерне арматуре, бетона за заливање МБ20) .

8.10

9

9.1

Пешачка ограда (жуто-црна). Набавка потребног
материјала, радионичка израда пешачке ограде (жутоцрна), у свему према радионичким цртежима. Ограда је
од стубова округлих профила Ø 88.9-4мм, висине 100цм,
испуна ограде од цеви 26.9-2.6мм, где су две хоризонталне
и једна дијагонално варена за стубове на осовинском
растојању од 125цм. Стубове
ограде варити на лицу места, на раније уграђене челичне
анкер плочице 150х150/10мм. Анкерисане анкерима
од арматуре 4Ø10мм .Са свих варова очистити шљаку,
обрусити вишкове, скинути рђу и извршити антикорозивну заштиту премазом основном бојом. Ограду
завршно обојити у две боје (жута+црна) са два премаза
квалитетном уљаном бојом. Цена обухвата радионичку
израду, заштитно и завршно бојење ограде, утовар и
транспорт до места уградње, уградња ограде (анкерних
плочица, анкерне арматуре, бетона за заливање МБ20) .У
цену урачунати и рад и материјал потребан за уградњу
ограде на лицу места (апарат за варење, електроде и др).
ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Бојење постојећих надстрешница, клупа , рекламних
паноа , олучних хоризонтала и анкер плоча на аутобуским
стајалиштима заштитних стубића и заштитних ограда (
на лицу места ) уз неопходне припремне радове:чишћење
од постојеће рђе, шмирглање , два пута минизирање и два
пута бојење бојом за метал по избору инвеститора.Обрачун
по м²

2. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се даном доношења овог Решења.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-24/2017-07
У Смедереву, 15. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 9 – Број 9

На основу података из кадровске евиденције утврђено
је, да је Зоран Анђелковић са 04.07.2017. године навршио
65 година живота, те да је до 16.08.2017. године користио
годишњи одмор за 2017. годину у трајању од 30 радних
дана када му је утврђен престанак функције заменика начелнице Градске управе града Смедерева, као и престанак
радног односа у Градској управи града Смедерева.
На основу свега наведеног стекли су се услови за поступање по члану 51. став 1. тачка 7. и члану 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, па је Градско веће града Смедерева одлучило
као у изреци Решења.
Ово Решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор код Управног суда у року
од 30 дана од дана пријема Решења.

144.
На основу члана 49. став 2., члана 51. став 1. тачка 7. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) и члана 2. став 1. тачка 11.
Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст
и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 67. седници одржаној
23. августа 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
НАЧЕЛНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ЗОРАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ, дипломираном правнику, престаје функција заменика начелнице Градске управе
града Смедерева закључно са 16.08.2017. године јер је навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања и тиме стекао услов за одлазак у старосну пензију.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложењe
Решењем број 037-680/2013-07 од 19.09.2013. године
Зоран Анђелковић, дипломирани правник, постављен је на
функцију заменика начелника Градске управе града Смедерева.
Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе је предвиђено да, градско односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Чланом 51. став 1. тачка 7. истог Закона је предвиђено
да, службенику престаје рад на положају даном навршења
65. године живота ако има најмање 15 година стажа осигурања, а чланом 53. предвиђено је да се престанак рада на
положају утврђује решењем које доноси орган надлежан за
његово постављење, у року од осам дана од дана наступања
разлога због којих је рад на положају престао.

Број 037-431/2017-07
У Смедереву, 23. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
145.
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,
103/2015 и 99/2016 ), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. јула 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 2.995.549,00 динара на име обезбеђивања средстава за учешће Града Смедерева у финансирању пројекта „Реконструкција постојећег спортског терена
Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Удовицама, а у

Страна 10 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

складу са Одлуком Министарства привреде о расподели и
коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
620 – Развој заједнице, позиција 94, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, у укупном износу
од 2.995.549,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 15.095.549,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

2. октобар 2017. године

нисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 35, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од
485.264,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 63.885.264,00 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 400-4648/2017-07
У Смедереву, 2. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Број 400-5636/2017-07
У Смедереву, 24. јула 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

146.
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,
103/2015 и 99/2016 ), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 2. августа 2017.
године, донела је

147.
На основу члана 16. став 4. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се задоваљавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017)
и члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен
текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 3. августа 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 485.264,00 динара за извођење столарских
и електроинсталатерских радова са завршним чишћењем
на дечјој установи „Весели цветови“ у Смедереву у складу са Меморандумом о разумевању, закљученим између
Града Смедерева и Фондације -„Новак Ђоковић“ Београд
и Уговором број 400-5164/2017-03 од 06.07.2017. године
закљученим са извршиоцем Александром Лазаревићем ПР
из Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функцио-

Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта
на територији града Смедерева и именовању председника
и чланова Комисије, број 02-147/2017-07 од 6. јула 2017.
године, мења се у тачки I тако што се за председника Комисије уместо Јована Беча именује Стеван Грујић, а за члана
Комисије уместо Стевана Грујића именује Давид Симић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-186/2017-07
У Смедереву, 3. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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148.

149.

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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. августа 2017.
године, донела је

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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 14. августа
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 1.551.115,00 динара Месној заједници Враново за исплату дуга тужиљи Николић Славици из Вранова,
Улица Ђуре Јакшића број 14 на основу Пресуде Основног
суда у Смедереву број 3 П1.бр.322/2016 од 31.05.2017. године и то:
- 1.127.917,00 динара на име исплате неисплаћених зарада за период од фебруара 2014. године до новембра 2016.
године,
- 304.788,00 динара на име исплате обрачунате законске
затезне камате до 09.08.2017. године, као и
- 118.410,00 динара на име трошкова парничног
поступка.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, глава 4.2 - Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и то: позиција 67, економска
класификација 411–Плате, додаци и накнаде запослених, у
износу од 1.432.705,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.179.962,00 динара као и позиција
77, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали
по решењу судова у износу од 118.410,00 динара и укупан
план ове апропријације износи 1.233,810,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и
фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 3.576.000,00 динара на име обезбеђивања средстава за финансирање услуге – израда Студије акустичности за територију Града Смедерева, у складу са Закључком
градоначелнице града Смедерева, број 404-390/2017-07 од
04. августа 2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 620 –
Развој заједнице, позиција 91, економска класификација
423–Услуге по уговору, у укупном износу од 3.576.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
6.576.000,00 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 400-5193/2017-07
У Смедереву, 9. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Број 404-390/2017-07
У Смедереву, 14. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

150.
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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
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101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 17. августа
2017. године, донела је

Градоначелница града Смедерева, дана 21. августа
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 828.419,00 динара Месној заједници
Враново за финансирање уплате припадајућих доприноса
за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и разлике
по основу законског умањења зараде од 10% за тужиљу
Славицу Николић из Вранова, Улица Ђуре Јакшића број
14 на основу Пресуде Основног суда у Смедереву број 3
П1.бр.322/2016 од 31.05.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0002 – Функционисање месних заједница, глава 4.2 - Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту и то: позиција 67, економска
класификација 411–Плате, додаци и накнаде запослених, у
износу од 682.864,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.862.826,00 динара као и позиција
75, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери у износу од 145.555,00 динара и укупан план ове
апропријације износи 280.066,00 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 400-6141/2017-07
У Смедереву, 17. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 4.220.000,00 динара за уплату обавезе на име
учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, а
у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом и то:
-1.259.390,00 динара на име уплате обавезе за учешће
у финансирању зарада особа са инвалидитетом за период
од децембар 2015. године до јул 2016. године-по Решењу
Пореске управе,
-232.618,73 динара на име исплате обрачунате камате
на јавни приход до 08.08.2017. године- по Решењу Пореске
управе,
-2.082.695,27 динара на име уплате обавезе за учешће у
финансирању зарада особа са инвалидитетом за период од
септембар 2016. године до јул 2017. године и припадајуће
камате на јавни приход, као и
- 645.296,00 динара на име уплате обавезе за учешће у
финансирању зарада особа са инвалидитетом за период од
август 2017. године до новембар 2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге, позиција 33, економска класификација 482– Новчане казне, пенали и камате у износу од
4.220.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.420.000,00 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 400-5957/2017-07
У Смедереву, 21. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

151.
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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),

2. октобар 2017. године

152.
На основу члана 5. став 6. 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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

2. октобар 2017. године
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Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. августа
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о донацијама поводом организације Манифестације „11. Дани брескве“ у Водњу закључених између Донатора и Месне заједнице Водањ а на основу
Захтева Месне заједнице Водањ, број 400-6134/2017-04 од
21.08.2017. године, отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 74 - Материјал, економска
класификација - 426, у укупном износу од 2.938 динара и
позиција 71 - Услуге по уговору, економска класификација
- 423, у укупном износу од 44.562 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6134/2017-07
У Смедереву, 24. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016,
6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа, функција 160 - Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, позиција
74 - Материјал, економска класификација - 426, у укупном
износу од 30.459 динара и позиција 71 - Услуге по уговору,
економска класификација - 423, у укупном износу од 42.041
динар.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6340/2017-07
У Смедереву, 24. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

154.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., 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 101/2016- др.закон), члана 61. став 13. и 14. 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,
103/2015 и 99/2016) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст)
Градоначелница града Смедерева, дана 29. августа
2017. године, донела је
ОД Л У КУ

153.
На основу члана 5. став 6. 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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. августа
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о донацијама поводом организације Манифестације „Дани пољопривреде и лова“ у
Друговцу закључених између Донатора и Месне заједнице Друговац, а на основу Захтева Месне заједнице Друговац, број 400-6340/2017-04 од 24.08.2017. године, отвара се
апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017.

О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У
КОРИСТ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Средства у износу од 7.000.000,00 динара преносе се на
терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програма 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре,
функције 451 – Друмски саобраћај, позиције 229, економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање у
корист апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позиције 112, економске
класификације 49912 - Текућа резерва.
Члан 2.
Након извршеног преусмеравања из члана 1. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
управа, Програма 7 – Путна инфраструктура, Програмска
активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције 451 – Друмски саобраћај, позиције
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229, економске класификације 425 – Текуће поправке и
одржавање износи 45.000.000,00 динара.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију за реализацију ове Одлуке.

3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1551/2017-07
У Смедереву, 31. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 5.
Одлуку у препису доставити: градоначелници града
Смедерева, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
Број: 400-6517/2017-07
У Смедереву, 29. августа 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2. октобар 2017. године

156.
На основу члана 5. став 6. 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,
103/2015 и 99/2016), члана. 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 7. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

155.
На основу члана 5. став 6. 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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 31. августа
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Смедерева
у реализацији пројекта Санација Здравствене станице у
Коларима, закљученог између Канцеларије за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Смедерева (наш број: 400-1551/2017-02 од 02.03.2017. године),
отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 620- Развој заједнице, извор
07-Трансфери од других нивоа власти, позиција 94 – Зграде
и грађевински објекти, економска класификација – 511 са
износом од 1.036.218,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

1. На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Смедерева
у реализацији пројекта реконструкција и претварања дела
школе у амбуланту и вртић у Бадљевици закљученог између
Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Смедерева (наш број: 400-1550/201702 од 02.03.2017. године), отвара се апропријација у Одлуци
о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру
раздела 4- Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 620- Развој заједнице, извор 07-Трансфери од других нивоа власти, позиција
94 – Зграде и грађевински објекти, економска класификација – 511 са износом од 1.487.539,69 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1550/2017-07
У Смедереву, 7. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
157.
На основу члана 5. став 6. 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,
103/2015 и 99/2016), члана. 44., а у вези са чланом 66. став
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4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 8. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Смедерева
у реализацији пројекта Санација Здравствене станице у
Коларима закљученог између Канцеларије за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Смедерева (наш број: 400-1551/2017-02 од 02.03.2017. године),
отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 620- Развој заједнице, извор
07-Трансфери од других нивоа власти, позиција 94 – Зграде
и грађевински објекти, економска класификација – 511 са
износом од 934.863,40 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1551/2017-07
У Смедереву, 8. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
158.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., 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 101/2016- др.закон), члана 61. став 13. и 14. 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,
103/2015 и 99/2016) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст)
Заменик градоначелнице града Смедерева, дана 25. септембра 2017. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У
КОРИСТ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се преусмеравање апропријација у
укупном износу од 22.000.000,00 динара у корист средстава
текуће буџетске резерве.
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Члан 2.

Средства у износу од 12.000.000,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност
0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функције 421
– Пољопривреда, позиције 216.4, економске класификације
424 – Специјализоване услуге-Комасација за подручје које
обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и
Смедерево (учешће Министарства) у корист апропријације
у оквиру раздела 4 – Градска управа, Програма 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0009 – Текућа
буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални
послови, позиције 112, економске класификације 49912 Текућа резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 5.000.000,00 динара преносе се на
терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност
0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функције 421
– Пољопривреда, позиције 216.3, економске класификације
424 – Специјализоване услуге-Комасација за подручје које
обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич
и Смедерево (град Смедерево) у корист апропријације у
оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0009 – Текућа
буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални
послови, позиције 112, економске класификације 49912 Текућа резерва.
Члан 4.
Средства у износу од 5.000.000,00 динара преносе се на
терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност
0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функције 421
– Пољопривреда, позиције 216.2, економске класификације
511 – Зграде и грађевински објекти – средства Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу у
корист апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа,
Програма 15 - Локална самоуправа, Програмска активност
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112 – Финансијски и фискални послови, позиције 112, економске
класификације 49912 - Текућа резерва.
Члан 5.
Након извршеног преусмеравања из члана 2. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
управа, Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска
активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју,
функције 421 – Пољопривреда, позиције 216.4, економске
класификације 424 – Специјализоване услуге-Комасација
за подручје које обухвата делове катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево (учешће Министарства) износи 6.480.000,00 динара.
Члан 6.
Након извршеног преусмеравања из члана 3. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
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управа, Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска
активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју,
функције 421 – Пољопривреда, позиције 216.3, економске
класификације 424 – Специјализоване услуге-Комасација
за подручје које обухвата делове катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево (град Смедерево) износи
2.920.000,00 динара.
Члан 7.
Након извршеног преусмеравања из члана 4. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
управа, Програма 5 – Развој пољопривреде, Програмска
активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју,
функције 421 – Пољопривреда, позиције 216.2, економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти – средства Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу износи 95.000.000,00 динара.
Члан 8.

ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У КОРИСТ
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се преусмеравање апропријације у
укупном износу од 10.000.000,00 динара у корист средстава
текуће буџетске резерве.
Члан 2.
Средства у износу од 10.000.000,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 4 – Градска управа, Програма 2 – Комунална делатност, Програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге,
функције 620 – Развој заједнице, позиције 200, економске
класификације 511 – Зграде и грађевински објекти (Централно гробље) у корист апропријације у оквиру раздела 4
– Градска управа, Програма 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,
функције 112 – Финансијски и фискални послови, позиције
112, економске класификације 49912 - Текућа резерва.

Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију за реализацију ове Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 10.
Одлуку у препису доставити: градоначелници града
Смедерева, заменику градоначелнице града Смедерева,
Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију,
документацији и архиви.
Број: 400-7438/2017-07
У Смедереву, 25. септембра 2017. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

159.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., 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 101/2016- др.закон), члана 61. став 13. и 14. 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,
103/2015 и 99/2016) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст)
Градоначелница града Смедерева, дана 27. септембра
2017. године, донела је
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Члан 3.
Након извршеног преусмеравања из члана 2. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 – Градска
управа, Програма 2 – Комунална делатност, Програмска
активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне
услуге, функције 620 – Развој заједнице, позиције 200, економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти
(Централно гробље) износи 0,00 динара.
Члан 4.
Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију за реализацију ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 6.
Одлуку у препису доставити: градоначелници града
Смедерева, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
Број: 400-7543/2017-07
У Смедереву, 27. септембра 2017. годин
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

160.
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 и 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
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став 4. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(“Службени лист града Смедерева”, број 12/2016-пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 27. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара на име увођење LED
расвете на територији града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, Програм: 2 – Комунална делатност, Програмска класификација 1102-0001 –
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем, функционална класификација
640 – Улична расвета, позиција 192 – Зграде и грађевински
објекти - Увођење LED расвете на територији града Смедерева, економска класификација 511, у укупном износу од
15.000.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 20.000.000,00 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: 400-7544/2017-07
У Смедереву, 27. септембар 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

161.
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, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 27. септембра
2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 1.958.400,00 динара за набавку противградних ракета у складу са Одлуком о додели Уговора број
404-426/2017-07 од 30. августа 2017. године понуђачу ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 – Цивилна одбрана, позиција 101, економска класификација 426–Материјал, у укупном износу од 1.958.400,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
3.958.400,00 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 400-426/2017-07
У Смедереву, 27. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
162.
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 43. став 1. тачка 5. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст) и члана 4. став 2., 3. и 4.
Одлуке о постављању привремених пословних објеката
на територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2017),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. септембра
2017. године, донела је
ПРОГРАМ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму постављања привремених пословних
објеката на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2014, 2/2015, 7/2015 и 10/2016),
глава III Локације и објекти, допуњује се следећим
локацијама:
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„III Локације и објекти
Површина
објекта
(м2)

Површина
земљишта
(м2)

Локација

Број катастарске
парцеле

71

Локација испред Поште

1041/2
КО Смедерево

9,40

19,40

75

Локација у улици Пролетерској
(код пијаце на Царини)

13400
КО Смедерево

6,10

14,40

Ознака

Намена
Трговинска
делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)
Трговинска
делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)

II
У Програму постављања привремених пословних
објеката на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2014, 2/2015, 7/2015 и 10/2016) у
глави III Локације и објекти, бришу се следеће локације:
„III Локације и објекти
Ознака

Локација

Број катастарске
парцеле

Површина
објекта
(м2)

Површина
земљишта
(м2)

Намена

52/1

Локација у Улици 17.Октобра поред
продавнице „Шипад“

1923/1
КО Смедерево

21,40

26,50

Трговинска
делатност

52/2

Локација у Улици 17.Октобра поред
продавнице „Шипад“

1923/1
КО Смедерево

13,00

Трговинска
делатност

52/3

Локација у Улици 17.Октобра поред
продавнице „Шипад“

1923/1
КО Смедерево

15.60

Трговинска
делатност

III
Овај Програм ступа на снагу даном доношења.
IV
Програм објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-117/2017-07
У Смедереву, 28. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

163.
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 за-

10,50

10,50

кон, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 17.779.363,00 динара за финансира-
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ње извођења радова на санацији клизишта у Излетничкој
улици у Смедереву, у складу са Анексом уговора број 4007578/2017-07 од 27. септембра 2017. године који је закључен између Града Смедерева и INVESTMENT PROJECT
GROUP DOO Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 – Цивилна одбрана, позиција 106, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 17.779.363,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 74.802.522,00 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 400-7578/2017-07
У Смедереву, 29. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7584/2017-07
У Смедереву, 29. септембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
165.
На основу члана 24. Статута града Смедерева ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 12/2016-пречишћен текст) и
члана 17. став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду
месних заједница у граду Смедереву ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 1/2013-пречишћен текст ), доносим
ОД Л У КУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
1

164.
На основу члана 5. став 6. 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,
103/2015 и 99/2016), члана. 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора за добијање бесповратних финансијских средстава од Европске Уније ИПА 2013 за пројекат „Обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење
физичке инфраструктуре у ромским насељима“ референтни број: EuropeAid/138222/ID/ACT/RS закљученог између Министарства финансија и града Смедерева, отвара се
апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016,
6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4- Градска управа, Програма 2 – Комунална делатност, Пројекта 1102-П1-Побољшање инфаструктуре у једном од највећих ромских насеља
у Србији, функције 620-Развој заједнице, извора 01-Приходи из буџета, позиције 204.1, економске класификације
423 – Услуге по уговору са износом од 1.900.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

У Одлуци председника Скупштине града Смедерева о
расписивању избора за чланове савета месних заједница у
граду Смедереву број 013-24/2017-07 од 06. априла 2017.
године, због недовољног броја пријављених кандидата за
чланове Савета Месне заједнице Враново, врши се измена
у тачки 1. тако што ће се избори за чланове Савета у Месној
заједници Враново уместо 11. јуна 2017. године, одржати
17. децембра 2017. године.
2
Рокови за извршење изборних радњи продужавају се
у складу са Одлуком о образовању, организацији и раду
месних заједница у граду Смедереву, а крајњи рок за подношење кандидатура за чланове Савета Месне заједнице
Враново је 01. децембар 2017. године.
3
До сада потврђени предлози кандидата остају на снази.
4
Изборне радње ће спровести изабрани органи за спровођење избора у складу са Одлуком о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву.
5
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева’’.
Број 013-24/2017-07
У Смедереву, 02. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Богољуб Спасојевић, с. р.
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УСТАВНИ СУД
166.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-352/2015
31. 07. 2017. године
Б е о гр ад
Уставни суд, Мало веће, у саставу: судија Снежана
Марковић, председница Већа и судије Милан Станић и др
Милан Шкулић, чланови Већа, на основу члана 167. став
1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници Већа
одржаној 18. јула 2017. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о промени оснивачког
акта Радничког универзитета у Смедереву од 31. јануара
2014. године („Службени лист града Смедерева”, број 1/14)
и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево од 7. августа 2015. године („Службени
лист града Смедерева” број 5/15).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости одлука наведених у изреци, у односу на одредбе члана 195. став 2. Устава Републике Србије, одредбе чл. 486, 490. и 491. Закона о
привредним друштвима, као и одредбе члана 12, 26. и 27.
Закона о јавним службама. Ово стога, што је Скупштина
града Смедерева незаконитим и неуставним поступањем
извршила припајање установе Раднички универзитет у
Смедереву другој установи, Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево, због
чега по мишљењу иницијатора оспорени акти и не могу опстати у правном поретку.
Испитујући претпоставке за поступање по поднетој
иницијативи, Уставни суд је, пре свега, констатовао да се
иницијативом оспорава овлашћење јединице локалне самоуправе, у конкретном случају града Смедерева (који је
и оснивач ових установа), да на предвиђен начин спроведе
статусну промену припајања установе Радничког универзктета у Смедереву Регионалном центру за професионални
развој запослених у образовању Смедерево. Имајући у виду
да је Законом о јавним службама („Службени гласник РС”,
бр. 42/91, 71/94, 79/05 и 83/14), предвиђено да се на оснива-
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ње, организацију и рад установа, сходно примењују прописи који се односе на предузећа, ако законом није друкчије
одређено (члан 12.), то по налажењу Уставног суда подразумева да сходна примена закона не значи и непосредну,
односно обавезну примену закона, већ подразумева обавезу јединица локалне самоуправе да услове и поступак за
спровођење статусних промена, у складу са релевантним
законским одредбама, прилагоде начину предвиђеном за
припајање привредних друштава.
Уставни суд истиче, да је Скупштина града Смедерева,
на седници одржаној 31. јануара 2014. године, оспореном
Одлуком о промени оснивачког акта Радничког универзитета у Смедереву („Службени лист града Смедерева”, број
1/14), извршила промену Одлуке о оснивању Радничког
универзитета у Смедереву („Службени лист општине Смедерево и Ковин”, бр. 10/94 и 1/95), ради њеног усклађивања
са тада важећим законским одредбама. Наведена оспорена
Одлука је престала да важи даном ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању
Смедерево од 7. августа 2015. године („Службени лист
града Смедерева”, број 5/15), којом је, између осталог, Раднички универзитет у Смедереву и припојен Регионалном
центру за професионални развој запослених у образовању
Смедерево.
Уставни суд указује да иницијатор суштински оспорава
наведене оснивачке акте у целини, због начина припајања
Радничког универзитета у Смедереву Регионалном центру
за професионални развој запослених у образовању Смедерево, не наводећи при томе уставноправне разлоге на којима заснива своја уверења о неуставности и незаконитости
ових аката. Суд додатно указује, да имајући у виду материју која је уређена оспореним оснивачким актима, они
по својој форми и садржини, не представљају акте за чију
оцену уставности и законитости је, према одредбама члана 167. Устава, надлежан Уставни суд (Овакав правни став,
да оснивачки акти, по својој форми и садржини не представљају опште правне акте, Уставни суд је заузео у више
својих одлука, поред осталих, видети Одлуку Уставног
суда IУо-560/2011 од 11. децембра 2014. године и Закључак
Уставног суда IУо-121/2013 од 22. септембра 2014. године).
На крају, Суд указује да није ценио уставност и законитост Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта
Радничког универзитета у Смедереву од 7. августа 2015.
године („Службени лист града Смедерева”, број 5/15), јер
је иницијатор само навео назив и садржину оспореног акт,
без истицања икаквих уставноправних разлога за његово
оспоравање.
Стога је, Уставни суд одбацио иницијативу због ненадлежности, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07,
99/11 и 18/13-Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15).
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба
члана 42в став 1. тачка 2) и члана 47. став 1. тачка 1) Закона
о Уставном суду, донео Закључак као у изреци.
ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА СУДИЈА
Снежана Марковић, с.р.

2. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 – Број 9

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

ГРАДСКО ВЕЋЕ
139.

140.

141.

142.

143.

144.

Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева

1

Одлуку о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта на територији града Смедерева

2

Програм о измени Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2017. години

3

Решење о давању сагласности на План активности и задатака за реализацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 за 2017.
годину

5

Решење о давању сагласности на Измене
и допуне Ценовника радова и услуга Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево

5

Решење о престанку функције заменика
начелнице Градске управе града Смедерева

9

ГРАДОНАЧЕЛНИК
145.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

9

146.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

10

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова
Комисије

10

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

11

147.

148.

Рег. бр.

Страна

149.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

11

150.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

11

151.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

12

152.

Решење о отварању апропријације

12

153.

Решење о отварању апропријације

13

154.

Одлуку о преусмеравању апропријације у
корист текуће буџетске резерве

13

155.

Решење о отварању апропријације

14

156.

Решење о отварању апропријације

14

157.

Решење о отварању апропријације

14

158.

Одлуку о преусмеравању апропријација у
корист текуће буџетске резерве

15

159.

Одлуку о преусмеравању апропријације у
корист текуће буџетске резерве

16

160.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

16

161.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

17

162.

Програм за измену и допуну Програма постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева

17

163.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

18

164.

Решење о отварању апропријације

19

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
165.

Одлуку о измени и допуни Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних
заједница у граду Смедереву

19

Страна 22 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Рег. бр.

2. октобар 2017. године
Страна

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
166.

Закључак Уставног суда Републике Србије
број IУо-352/2015 од 31.07.2017. године,
којим се одбацује иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о промени оснивачког акта
Радничког универзитета у Смедереву од
31. јануара 2014. године („Службени лист
града Смедерева“, број 1/14) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Смедерево од 7.
августа 2015. године („Службени лист града Смедерева“, број 5/15)

20
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