ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА I

БРОЈ 2

СМЕДЕРЕВО, 15. АВГУСТ 2008. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Члан 5.
Град има своју имовину.
Имовином града самостално управљају органи града
у складу са законом.

36.
На основу члана 191. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 98/2006) и чланова
11, 19. и 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
С Т АТ У Т
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Град Смедерево је територијална јединица Републике Србије у којој грађани остварују локалну самоуправу, у
складу са Уставом, законом и овим Статутом.
Члан 2.
Територију Града чине насељена места, односно
подручја катастарских општина, у складу са законом којим
се уређује територијална организација Републике Србије.
Град чине насељена места, и то: Бадљевица, Биновац,
Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац,
Колари, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна,
Мало Орашје, Михајловац, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Скобаљ, Смедерево, Суводол,
Удовице, Шалинац и Кулич.
Насељено место Смедерево је градског карактера.
Границе насељених места утврђују се одлуком Скупштине града.
Члан 3.
Промена територије града врши се на начин утврђен
Законом.
На територији града могу да се образују две или више
градских општина.
Поступак поделе града на градске општине и на нове
јединице локалне самоуправе утврђен је Законом.
Члан 4.
Град има својство правног лица, са седиштем у Смедереву.

Члан 6.
Органи Града имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: „Република Србија – Град Смедерево“, назив органа Града и
грб Републике Србије у средини печата.
Текст је исписан на српском језику и ћириличним писмом.
Члан 7.
У Граду је у службеној употреби
ћирилично писмо.

српски језик и

Члан 8.
Град има своје симболе (грб и заставу), чију садржину,
изглед и начин употребе утврђује Скупштина града посебном одлуком, у складу са законом.
Члан 9.
Дан града, као и друге празнике града Смедерева,
одређује Скупштина града посебном одлуком, у складу са
законом.
Члан 10.
Град установљава награде и друга јавна признања
организацијама и грађанима за значајна остварења у
производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима.
Град додељује звање почасног грађанина Града.
Награде и друга јавна признања и звања почасног
грађанина додељују се поводом Дана Града.
Врсте награде и других јавних признања, услови и начини њиховог додељивања, као и услови и начин доделе
звања почасног грађанина, уређују се посебном одлуком.
Члан 11.
Град самостално одлучује о пословима из своје надлежности, у складу са својим правима и дужностима
утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на
територији Града учествују у вршењу послова из надлежности Града, преко својих изабраних представника у Скупштини града, путем референдума, грађанске иницијативе и
збора грађана, у складу са Уставом, законом и Статутом.
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Члан 12.

Рад органа Града је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се путем издавања
билтена, информатора, службеног листа града Смедерева,
сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других
аката јавности и постављањем интернет презентације.

Члан 13.
У Граду се врше послови од непосредног интереса за
грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и
други послови утврђени овим Статутом.
1. Изворни делокруг
Члан 14.
Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин
и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,
линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима,
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење
пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање
и одржавање гробља и сахрањивање и друго), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за
одржавање стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског земљишта,
уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења
грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за
привређивање у јединици локалне самоуправе;
10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење
пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе
и санационе планове, у складу са стратешким документима
и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
12) уређује и обезбеђује обављање послова који се
односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање ло-
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калним и некатегорисаним путевима, као и улицама у
насељу;
13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију
ауто-такси превоза путника;
14) уређује и обезбеђује организацију превоза у
линијској пловидби који се врши на територији града, као и
одређује делове обале и воденог простора на којима се могу
градити хидрограђевински објекти и постављати пловни
објекти;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и
структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради
задовољавања потреба локалног становништва;
16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и
обезбеђује њихово функционисање;
17) оснива установе у области социјалне заштите и
прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе
за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова
за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је
оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и
обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом
културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области културе од значаја за град и ствара услове за рад
музеја и библиотека и других установа културе чији је
оснивач;
19) организује заштиту од елементарних и других
већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за
њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20) доноси основе заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака
другој култури;
21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања
изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22) стара се и обезбеђује услове за очување,
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој
територији и утврђује висину боравишне таксе;
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства,
занатства и трговине, уређује радно време, места на којима
се могу обављати одређене делатности и друге услове за
њихов рад;
25) управља имовином града и користи средства
у државној својини и стара се о њиховом очувању и
увећању;
26) уређује и организује вршење послова у вези
са држањем и заштитом домаћих, егзотичних и дивљих
животиња;
27) организује вршење послова правне заштите својих
права и интереса;
28) образује органе, организације и службе за потребе
града и уређује њихову организацију и рад;
29) помаже развој различитих облика самопомоћи
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и солидарности са лицима са посебним потребама као
и са лицима која су суштински у неједнаком положају
са осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;
30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
33) утврђује језике и писма националних мањина који
су у службеној употреби на територији града;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја
и обезбеђује услове за јавно информисање на српском
језику и језику националних мањина који се користе на
територији града, оснива телевизијске и радио-станице
ради извештавања на језику националних мањина који је
у граду у службеној употреби, као и ради извештавања на
језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права;
35) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски
надзор над извршењем прописа и других општих аката из
надлежности града;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;
39) обавља и друге послове од непосредног интереса
за грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.
2. Поверени послови
Члан 15.
Град обавља одређене послове из оквира права и дужности Републике, који му се повере законом, као поверене
послове.
Члан 16.
Град обавља као поверене послове поједине послове
инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета роба и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге
инспекцијске послове у складу са законом.
Члан 17.
Град врши надлежности општине, као и друге надлежности и послове државне управе, који су му законом
поверени.
Град, у складу са законом, образује комуналну
полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.
III. ОРГАНИ ГРАДА
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1. Скупштина града
Члан 19.
Скупштина града, у складу са законом:
1) доноси статут града и Пословник Скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун града;
3) утврђује стопе изворних прихода града, као и начин
и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4) доноси програм развоја града и појединих делатности;
5) доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује градски референдум и референдум на
делу територије града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом града и врши надзор над
њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
11) поставља и разрешава секретара Скупштине;
12) бира и разрешава градоначелника и, на предлог
градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове
Градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе
који граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању града, у складу
са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком и регионалном
просторном плану;
18) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог
обележја града;
20) разматра извештаје о раду и даје сагласност на
програме рада корисника буџета и јавних предузећа односно служби, установа и организација чији је оснивач Скупштина града;
21) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 20.
Скупштина је највиши орган Града, који чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем у складу са законом и Статутом.
Скупштина има 70 одборника.

Члан 18.

Члан 21.

Органи града су: Скупштина града, градоначелник,
Градско веће и Градска управа.

Избор одборника обавља се у граду као
јединственој изборној јединици.
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Органи за спровођење избора су градска изборна
комисија и бирачки одбори.
Градску изборну комисију именује Скупштина града
у складу са законом.
Члан 23.
Право је и дужност одборника да учествује у раду
Скупштине и њених радних тела, извршава поверене задатке, предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима,
подноси иницијативе за доношење одлука и других аката,
даје амандмане на предлоге прописа и учествује у другим
активностима Скупштине града.
Право је одборника да буде стално и редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од Градске управе тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога
за Скупштину, да поставља одборничка питања и друго.
Права и дужности одборника детаљније се регулишу
Пословником Скупштине града.
Члан 24.
Скупштина града има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о
остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта и
прописе које је донела Скупштина, сарађује са извршним
органима и врши послове које му повери Скупштина.

Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући Скупштине наставиће са
председавањем седнице до избора заменика председника
Скупштине.
Члан 28.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран:
- оставком,
- престанком мандата одборника на начин и по поступку утврђеним законом и
- разрешењем.
У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је
поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у времену између две седнице.
У случајевима престанка функције председника Скупштине утврђеним у ставу 1. алинејама 1. и 2. овог члана,
не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак
функције председника Скупштине по овим основима само
констатује.
Члан 29.
Председник Скупштине града може бити разрешен и
пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који
је биран.
Члан 30.

Члан 25.
Седницу Скупштине сазива председник по потреби,
а најмање једном у три месеца, с тим што је дужан да је, у
складу са чланом 34. Закона о локалној самоуправи, закаже
на захтев Градоначелника, Градског већа или 1/3 од укупног броја одборника.
Члан 26.
Председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 од
укупног броја одборника, бира се из реда одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника Скупштине града.
Одборник може да учествује у предлагању само једног
кандидата.
За председника Скупштине изабран је кандидат који
добије већину гласова од укупног броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, гласање се понавља и то између два
кандидата који су добили највећи број гласова, или о више
кандидата који су добили једнак и истовремено највећи
број гласова.
Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран, понавља се поступак избора поновним предлагањем
нових кандидата.
Поступак предлагања кандидата поновиће се и ако је
на листи за избор председника Скупштине био само један
кандидат који није изабран.
Члан 27.
Председник Скупштине ступа на дужност по
објављивању резултата гласања и преузима председавање
седницом.

15. август 2008. године

Председник Скупштине града може бити на сталном
раду.
Члан 31.
Председник Скупштине има заменика који га замењује
у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и престаје
му функција пре истека времена на које је изабран на начин
и по поступку који је утврђен за председника Скупштине.
Члан 32.
Скупштина града има секретара који се стара о
обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и
руководи административним пословима везаним за њихов
рад.
Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново
постављен.
Члан 33.
За секретара Скупштине града може бити постављено
лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Скупштина града може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар Скупштине града може поднети оставку и
пре истека мандата на који је постављен.

15. август 2008. године
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Члан 34.

Члан 41.

Секретар може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине града поставља се и
разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.
Заменик секретара може поднети оставку и пре истека
мандата на који је постављен.

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Председник Скупштине града предлаже кандидата за
градоначелника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за
заменика градоначелника из реда одборника, кога бира
Скупштина града на исти начин као градоначелника.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором
на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини
града.
Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду.

Члан 35.
Скупштина града оснива до 15 савета и до 10 комисија
као стална радна тела ради разматрања и решавања
појединих питања из њене надлежности.
Чланови сталног радног тела бирају се за мандатни
период за који је изабрана Скупштина града.
По потреби образује повремене комисије, радне групе
одборника и друга повремена радна тела ради разматрања
одређених питања из своје надлежности.
Скупштина града бира чланове радних тела из састава одборника на предлог одборничких група, а сразмерно
броју одборника које имају у Скупштини града.
За чланове и председнике сталних радних тела, поред
одборника могу се бирати и грађани.
О предложеној листи за избор чланова радних тела
Скупштина града одлучује у целини јавним гласањем.
Радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина
присутних одборника.
Ако радно тело не буде изабрано поступак се
понавља.
Члан 36.
Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине града.
До избора председника радног тела првом седницом
председава најстарији одборник, члан радног тела.
Радно тело на првој седници из састава својих чланова бира председника и заменика председника.
Члан 37.
Стална радна тела дају мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина града и
обављају и друге послове у складу са актима Града.
Члан 38.
Скупштина града донеће посебну одлуку о сталним
радним телима којом ће се ближе уредити делокруг, начин
рада, као и број чланова сталних радних тела.
Члан 39.
Скупштина има Пословник, којим се ближе уређује
начин припреме, вођења и рад Скупштине, њених радних
тела и друга питања везана за њен рад.
2. Извршни органи града
Члан 40.
Извршни органи града су градоначелник и Градско
веће.

Члан 42.
Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање 1/3 од
укупног броја одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење градоначелника мора
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине града.
Ако Скупштина не разреши градоначелника одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново
предложити разрешење градоначелника, пре истека рока од
шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 43.
Градоначелник града:
1) представља и заступа град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује
Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
6) врши и друге послове утврђене законом, статутом и
другим актима града.
Члан 44.
Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника Скупштина
града истовремено одлучује о избору заменика градоначелника и чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик градоначелника је члан Градског већа по
функцији.
Чланови Градског већа које бира Скупштина града не
могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности
града.
Одборнику који буде изабран за члана Градског већа
престаје одборнички мандат.
Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у
Граду.
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Члан 45.

Члан 49.

Градско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које
доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава
или укида акте Градске управе који нису у сагласности са
законом, овим статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности
града;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из
оквира права и дужности Републике;
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;
8) врши и друге послове утврђене законом, статутом и
другим актима Града.

Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа града, с тим да они врше текуће послове из
своје надлежности до ступања на дужност новог градоначелника и Градског већа, односно председника и чланова
Привременог органа ако је Скупштини мандат престао због
распуштања Скупштине.

Члан 46.
Градоначелник представља Градско веће, сазива и
води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна закону.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује
већина од укупног броја његових чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних
чланова.
Организација, начин рада и одлучивања Градског
већа, детаљније се уређује његовим Пословником, у складу
са законом и овим статутом.
Члан 47.
Градоначелник и Градско веће редовно извештавају
Скупштину града, по сопственој иницијативи или на њен
захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине
града.
Члан 48.
Разрешењем градоначелника престаје мандат заменика градоначелника и Градског већа.
Заменик градоначелника, односно члан Градског већа,
могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог градоначелника или најмање 1/3 од укупног
броја одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика
градоначелника или члана Градског већа, градоначелник је
дужан да Скупштини града поднесе предлог за избор новог
заменика градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
Градоначелник, заменик градоначелника или члан
Градског већа који су разрешени или су поднели оставку,
остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
градоначелника, заменика градоначелника или члана Граског већа.

3. Градска управа
Члан 50.
Градска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града,
градоначелника и Градског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из надлежности града;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем
прописа и других општих аката Скупштине града;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање
поверено граду;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско веће.
Члан 51.
Градска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком
омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо
и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.
Градска управа је дужна да грађанима даје потребне
податке и обавештења и пружа правну помоћ.
Градска управа је дужна да сарађује са грађанима и да
поштује личност и достојанство грађана.
Члан 52.
Градска управа образује се као јединствени орган.
Члан 53.
Градском управом, као јединственим органом, руководи начелник.
За начелника градске управе може бити постављено
лице које има завршен правни факултет, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
У Градској управи образованој као јединствени орган,
за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње
организационе јединице.
Члан 54.
Начелника градске управе поставља Градско веће,
основу јавног огласа, на пет година.
Начелник градске управе има заменика који
замењује у случају његове одсутности и спречености
обавља своју дужност.
Заменик начелника градске управе се поставља
исти начин и под истим условима као начелник.

на
га
да
на

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Руководиоце организационих јединица у управи
распоређује начелник.
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IV. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА
У ОСТВАРИВАЊУ ПОСЛОВА ГРАДА

Члан 55.

Члан 62.

Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу са овим Статутом и актом о организацији Градске управе.

Грађани непосредно учествују у остваривању послова
града путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума.

Члан 56.
У Градској управи може бити постављено највише 5
помоћника градоначелника за поједине области (економски
развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита
животне средине, пољопривреда и др) од којих један може
имати посебна овлашћења.
Помоћници градоначелника покрећу иницијативе,
предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој у областима за које
су постављени и врше друге послове утврђене актом о
организацији Градске управе.
Помоћнике градоначелника поставља и разрешава
градоначелник.
Члан 57.
Акт о организацији Градске управе доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе доноси начелник уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 58.
У поступку пред Градском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних
лица, примењују се прописи о управном поступку.
Члан 59.
Градско веће решава сукоб надлежности између градске управе и других предузећа, организација и установа кад
на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим
правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник градске управе решава сукоб надлежности
између унутрашњих организационих јединица.
Члан 60.
Послове Градске управе који се односе на остваривање
права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу
обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и
одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим
прописом.
Члан 61.
О изузећу начелника Градске управе решава Градско
веће.
О изузећу службеног лица у Градској управи решава
начелник.

1. Грађанска иницијатива
Члан 63.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини града доношење акта којим ће се уредити одређено
питање из надлежности града, промену статута или других
аката и расписивање референдума у складу са законом.
Грађанска иницијатива пуновожно је покренута ако
је листа потписника грађанске иницијативе састављена у
складу са законом и ако је исту потписало најмање 5% бирача града који су уписани у бирачки списак на дан предаје
акта о грађанској иницијативи.
О предлогу из става 2. овог члана Скупштина је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор
грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.
2. Збор грађана
Члан 64.
Збор грађана сазива се за насељено место или део
насељеног места који може бити: заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице.
Збор грађана може да разматра и даје предлоге о
питањима од интереса за подручје за које је сазван.
Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или појединим
органима и службама града.
Органи и службе града дужни су да у року од 60 дана
од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге
грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Скупштина, односно Градско веће може одлучити да
се збор грађана изјасни о одређеним предлозима аката (статута, буџета, програма развоја и слично).
Члан 65.
Збор грађана може сазвати градоначелник, председник
Скупштине града, овлашћени представник месне заједнице
или другог облика месне самоуправе или група од најмање
50 грађана који имају пребивалиште на подручју за које се
збор сазива.
Члан 66.
О одржавању збора грађани се обавештавају
истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, путем
средстава информисања или на други уобичајен начин.
Лице које сазива збор (сазивач) дужно је да обавести
Градску управу о одржавању збора грађана.
Збором грађана председава сазивач збора или лице
које он писменим путем овласти.
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Члан 67

Члан 72.

Одлуком Скупштине ближе ће се уредити начин
сазивања збора гра¬ђана, његов рад и остала питања која
нису регулисана Статутом.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету града,
укључујући и самодопринос;
2) донација;
3) прихода које месна заједница, односно други облик
месне самоуправе оствари својом активношћу.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план на који сагласност даје
Градско веће.

3. Референдум
Члан 68.
Скупштина града може на сопствену иницијативу,
већином гласова од укупног броја одборника, да распише
референдум о питањима из свога делокруга.
Скупштина града дужна је да распише референдум о
питању из свога делокруга на захтев грађана.
Захтев грађана пуноважно је покренут, ако је листа
потписника захтева састављена у складу са законом и ако је
исту потписало најмање 10% бирача града, који су уписани
у бирачки списак на дан предаје захтева грађана граду.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу
изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја грађана.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина града је не може ставити ван снаге, нити изменама
и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од
годину дана од дана доношења одлуке.
Члан 69.
Органи и службе града дужни су да обавештавају
јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и
на други прикладан начин.
Органи и службе града дужни су да грађанима у
остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.
Органи и службе града дужни су да свима омогуће
подношење притужби на свој рад и на неправилан однос
запослених.
На поднете притужбе органи и службе града дужни
су да одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе
захтева одговор.
V. МЕСНА САМОУПРАВА
Члан 70.
Ради задовољавања потреба и интереса грађана у
градским насељима и селима образују се месне заједнице,
а могу се образовати и други облици месне самоуправе.
Скупштина града посебном одлуком одлучује о
образовању, подручју за које се образују и укидању месних
заједница и других облика месне самоуправе, уз претходно
прибављено мишљење грађана.
Одлука из става 2. овог члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 71.
Статутом месне заједнице односно другог облика
месне самоуправе, у складу са овим Статутом и одлуком о
образовању, утврђују се послови које врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и
друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно
другог облика месне самоуправе.

Члан 73.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру вршења послова
на задовољавању потреба и интереса грађана са територије
месне заједнице и вршења поверених послова из изворног
делокруга града када су јој ти послови поверени.
Члан 74.
Одлуком Скупштине града може се свим или појединим
месним заједницама и другим облицима месне самоуправе
поверити вршење одређених послова из надлежности града, уз обезбеђивање за то потребних средстава.
За обављање одређених послова из надлежности
Градске управе посебно у вези са остваривањем права
грађана, може се организовати рад Градске управе у месним заједницама.
Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог
вршења одређује градоначелник на предлог начелника
Градске управе.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА
Члан 75.
За обављање послова града утврђених Уставом, законом и овим Статутом, граду припадају приходи утврђени
законом и одлукама града донетим на основу закона, као и
средства за обављање поверених послова из оквира права
и дужности Републике, у складу са врстом и обимом послова.
Члан 76.
Град самостално располаже својим приходима.
О употреби буџетских средстава града одлучује Скупштина града.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник.
Члан 77.
Скупштина града припрема и доноси буџет града
за сваку фискалну годину, којим се обухватају сви приходи и друга примања, задуживања и друге финансијске
трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.
По истеку године за коју је буџет донет саставља се
завршни рачун о извршењу буџета града.
Члан 78.
За задовољавање потреба грађана у граду или њеном
делу, средства се могу прикупљати самодоприносом.
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Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Члан 79.
Иницијативу Скупштини за увођење самодоприноса подноси најмање 10% бирача на збору грађана који су
настањени или имају непокретну имовину на подручју за
које се предлаже доношење одлуке о самодоприносу, или
најмање 1/3 од укупног броја одборника.
У иницијативи грађани учествују потписивањем
одговарајућег пред¬лога који је садржан у иницијативи за
доношење одлуке о спровођењу са¬модоприноса. Уз потпис грађани дају и своје личне податке.
Члан 80.
Уз иницијативу за увођење самодоприноса, осим
одређеног питања које је предмет иницијативе, подноси
се и програм којим се утврђују изво¬ри, намене и укупна финансијска средства која треба да се обезбеде из
са¬модоприноса за реализацију одређеног пројекта.
Члан 81.
Предлог одлуке о самодоприносу утврђује Скупштина града, већином гласова од укупног броја одборника.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом
када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана који
имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме
се средства прикупљају, као и грађани који имају на том
подручју непокретну имовину.
Скупштина града утврђује посебном одлуком начин и
рокове непосредног изјашњавања грађана ради спровођења
самодоприноса.
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Члан 86.

Градско веће даје сагласност на опште акте корисника
средстава градског буџета, којим се утврђује број и структура запослених.
VII ОДНОСИ ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ И
ОРГАНА ГРАДА
Члан 87.
Органи Републике и органи Града ради остваривања
својих права и дужности међусобно сарађују у складу са
Уставом, законом и другим прописима.
Органи Републике врше надзор над законитошћу рада
и аката органа Града у складу са Уставом и Законом.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да органу Републике који врши надзор над законитошћу
рада и аката органа града, благовремено достави тражене
податке, списе и исправе.
За достављање тражених података, списа и исправа
одговоран је градоначелник односно секретар Скупштине
града ако се надзор врши над радом и актима Скупштине
града.
Члан 88.
Органи и службе Града у вршењу својих надлежности:

Скупштина града утврђује локалне комуналне таксе
посебном одлуком, којом се утврђују обвезници, висина,
олакшице, рокови и начин плаћања ове таксе.

1) дају органима Републике иницијативе за уређивање
односа од значаја за град и за предузимање мера од значаја
за решавање питања из оквира права и дужности Града;
2) подносе представке и дају предлоге у погледу поступања органа Републике;
3) траже мишљење од надлежног органа Републике у
вези са применом Закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа града;
4) учествују, самостално или преко својих асоцијација
у припреми Закона и других прописа чија је садржина од
посебног значаја за остваривање и развој локалне самоуправе;

Члан 83.

Члан 89.

Остали изворни приходи града утврђују се у складу
са законом.

Органи Републике у вршењу својих надлежности:
1) обавештају органе и службе Града, по сопственој
иницијативи или на њихов захтев, о мерама које предузимају
или намеравају да предузму у извршавању Закона и других
прописа, о заштити уставности и законитости, појавама
које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о
остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и
другим питањима од непосредног интереса за остваривање
система локалне самоуправе и за рад органа Града;
2) пружају стручну помоћ огранима и службама Града у вези са обављањем њихових послова, а нарочито у
увођењу информационог система и информатизацији послова које врше органи и службе Града;
3) траже извештаје, податке и обавештења о обављању
послова из оквира права и дужности Града, као и о другим
питањима која су од интереса за остваривање улоге и за рад
органа Републике у области локалне самоуправе;
4) врши и друге послове у складу са Законом и другим
прописима.

Члан 82.

Члан 84.
Скупштина града у складу са законом одлучује о висини средстава за обављање својих послова.
Члан 85.
Захтев за обезбеђење средстава у буџету града, корисници средстава буџета подносе у року и на начин који се
утврђује одлуком Скупштине града, у складу са законом.
Корисници средстава буџета дужни су да на захтев органа града, а најмање једанпут годишње, подносе извештај
о свом раду и остваривању програма и коришћењу средствава буџета.
Градоначелник оснива локалну службу за инспекцију
и ревизију у складу са законом.
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Члан 90.

Скупштина града може се распустити ако:
1) Скупштина града не заседа дуже од 3 месеца;
2) ако не изабере градоначелника и Градско веће у
року од месец дана од дана конституисања Скупштине или
од дана њиховог разрешења односно подношења оставке;
3) не донесе Статут или буџет у року утврђеном Законом.
Члан 91.
Одлуку о распуштању Скупштине града доноси Влада на предлог Министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Председник Народне скупштине расписује изборе за
одборнике у року од два месеца од ступања на снагу Одлуке о распуштању Скупштине града.
Мандат одборника изабраних на изборима из става 2.
овог члана траје 4 године.
До конституисања Скупштине града и избора извршних органа јединице локалне самоуправе, текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града и извршних органа Града, обавља Привремени орган Града који
чине председник и четири члана.
Привремени орган Града образује Влада.

VIII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА
Члан 92.
Град, његови органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу
и удружују се са другим јединицама локалне самоуправе
и њеним органима и службама у областима од заједничког
интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати
средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са Законом
и статутом.
Град може остваривати сарадњу у областима од
заједничког интереса са одговарајућим територијалним
заједницама и јединицима локалне самоуправе у другим
државама, у оквиру спољне политике Републике Србије,
уз поштовање територијалног јединства и правног поретка
Републике Србије, у складу са Уставом и Законом.
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IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
И ПРАВА ГРАЂАНА У ГРАДУ
Члан 94.
Ради заштите права локалне самоуправе може се покренути поступак за оцену уставности или законитости
закона или другог општег акта Републике ако се њиме
повређује право на локалну самоуправу.
Поступак за оцену уставности или законитости пред
Уставним судом покреће Градско веће.
Члан 95.
Градско веће може поднети жалбу Уставном суду ако
се појединачним актом или радњом државног органа или
органа Града онемогућава вршење надлежности Града.
Члан 96.
У Граду се може установити Заштитник грађана који
кон¬тролише поштовање права грађана, утврђује повреде
учињене актима, радњама или нечињењем органа управе
и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих
аката које доносе органи Града.
Члан 97.
Заштитника грађана поставља Скупштина, на предлог
Градског већа.
Предлог за Заштитника грађана може поднети и
најмање 1/3 од укупног броја одборника.
Заштитник грађана бира се на време од пет година и
исто лице може бити највише два пута узастопно бирано на
ову функцију.
Заштитник грађана може имати заменика, кога
поставља Скупштина, на његов предлог.
Члан 98.
Заштитник грађана је независан и самосталан у
обављању својих послова. Он је овлашћен да контролише
законитост и правилност рада органа управе и јавних служби чији је оснивач Скупштина.
Градска управа и јавне службе дужне су да на захтев
Заштитника грађана доставе информације од значаја за
његов рад.
Заштитник грађана је овлашћен да поднесе
иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката
које доноси Скупштина, ако сматра да је то од значаја за
остваривање и заштиту права грађана.

Члан 93.

Члан 99.

Ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене
заштите и остваривања заједничких интереса, јединице локалне самоуправе могу оснивати своје асоцијације.
Асоцијације јединица локалне самоуправе заступају
интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења Закона и других аката од значаја
за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова
јединице локалне самоуправе.
На оснивање и рад асоцијација јединица локалне самоуправе примењују се одредбе закона којим се уређује
оснивање и рад удружења.

Заштитник грађана покреће поступак по притужби
грађана или по сопственој иницијативи.
У циљу унапређења рада органа управе и унапређења
заштите људских слобода и права, Заштитник грађана има
право да о питањима из своје надлежносги делује превентивно пружањем грађанима услуга, посредовањем и
давањем савета и мишљења.
Члан 100.
У погледу начина поступања, одређених овлашћења,
престанка дужности, сарадње са државним органима
и осталог што се односи на рад Заштитника грађана и
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његовог заменика, а што није Статутом прописано, сходно
се примењују одредбе Закона о Заштитнику грађана.
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Прописи и општи акти Скупштине и њених органа
објављују се у Службеном листу града Смедерева.

Члан 101.
За Заштитника грађана може бити изабран држављанин
Републике Србије који испуњава следеће услове:
1) да је дипломирани правник;
2) да има најмање 5 година искуства на правним пословима;
3) да поседује стручне и високе моралне квалитете.
Члан 102.
Функција заштитника грађана престаје у следећим
случајевима:
1) истеком мандата;
2) смрћу;
3) оставком;
4) губитком држављанства;
5) наступањем трајне физичке или менталне неспособности за обављање функције;
6) разрешењем.
Члан 103.
Заштитник грађана може бити разрешен у следећим
случајевима:
1) ако нестручно и несавесно обавља своју функцију;
2) ако обавља другу јавну функцију или професионалну делатност или други посао који би могао утицати на
његову самосталност и независност;
3) ако поступа супротно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
4) ако буде осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање ове функције.
Члан 104.
Послове правне заштите имовинско-правних интереса града обавља Јавно градско правобранилаштво.
Делокруг рада, овлашћења и начин избора у Јавном
правобранилаштву, утврђује се посебном одлуком Скупштине града, у складу са законом.

XI ТУМАЧЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 107.
Аутентично тумачење Статута даје Скупштина града
на предлог надлежног радног тела за правна питања.
Члан 108.
Предлог за доношење или промену Статута Града,
може поднети најмање 10% бирача Града, 1/3 од укупног
броја одборника, градоначелник и надлежно радно тело
Скупштине града.
Предлог се подноси у писаном облику са
образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује
већином гласова од укупног броја одборника.
Када Скупштина града одлучи да се приступи
доношењу или промени Статута града, истом одлуком
одређује начин и поступак доношења, односно промене Статута и именује Комисију за израду Нацрта акта о
доношењу или промени Статута града.
Скупштина града усваја акт о доношењу или промени
Статута већином гласова од укупног броја одборника.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 109.
Одлуке и други општи акти Скупштине ускладиће
се са одредбама овог Статута у року од 6 месеци од дана
ступања Статута на снагу.
Члан 110.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да
важи Статут општине Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 12/2002 и 18/2002 и „Службени лист општине Смедерево”, број 10/2004).
Члан 111.

X АКТИ ГРАДА
Члан 105.
У вршењу послова из своје надлежности органи Града доносе одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења,
закључке, препоруке и друге акте.
Одлуке и општи акти које доноси Скупштина морају
бити сагласни са Уставом, законом и Статутом.
Акти извршних органа морају бити сагласни са законом, Статутом и прописима и општим актима Скупштине,
а акти Градске управе са законом, Статутом, одлукама и општим актима Скупштине и извршних органа.
Члан 106.
Прописи и општи акти које доноси Скупштина
ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања
и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог
доношења.

Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Смедерева“.
Број 110-6/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

37.
На основу чланова 8. став 1., 11. и 12. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 16/97 и 42/98) и члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007),
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Скупштина града Смедерева, на 3. седници
одржаној 15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
САКУПЉАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА
ЛОКАЦИЈИ „СЕГДА“ – ЈЕЛЕН ДО У СМЕДЕРЕВУ,
СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРУ ПУТЕМ
ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 1.
та:

Предмет поверавања комуналних делатности обухва-

1. Прикупљање, превоз и одлагање комуналног отпада
на Регионалну санитарну депонију
2. Селекцију и пласман секундарних сировина
3. Прераду и евентуалну рециклажу комуналног отпада
4. Управљање и одржавање Регионалног центра.

Послове из става 1. тачка 1. овог члана стратешки
партнер ће обављати оснивањем заједничког предузећа
са Градом Смедеревом, док ће послове из тачака 2, 3. и 4.
обављати самостално.
Члан 2.
Поверавање делатности из члана 1. ове Одлуке врши
се на период до 25 година уз обавезу улагања средстава
(суфинансирање) од стране Стратешког партнера.
Улагање средстава (суфинансирање) подразумева
улагање у:
1. Објекте неопходне за успостављање система регионалног управљања комуналним отпадом
2. Улагање у посуде за сакупљање, контејнере, возна
средства и остала улагања у заједничко предузеће
3. Друга улагања у поступку формирања система регионалног управљања комуналним отпадом (приступни
пут, довод струје и воде, канализација, израда техничке
документације, истражни радови, надзор над извођењем
радова и друго).
Члан 3.
Делатности се поверавају изабраном Стратешком партнеру чија понуда буде најповољнија, од понуда
прикупљених путем Јавног конкурса. Јавни конкурс ће се
објавити у дневном листу „Политика“ и трајаће 15 дана.
Конкурс ће спровести и понуде оценити Конкурсна
комисија изабрана од стране градоначелника. Конкурсна
комисија ће предложити градоначелнику најповољнију
понуду, а градоначелник ће својом Одлуком предложити
Скупштини града Стратешког партнера, која о томе доноси
Одлуку.
Критеријуми за избор Стратешког партнера су:
1. Најбоље техничко-технолошко решење
2. Висина улагања у успостављање система регионал-
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ног управљања комуналним отпадом (почетна улагања) са
динамичким планом улагања
3. Висина укупних улагања са динамичким планом
улагања
4. Висина улагања у заједничко предузеће са динамичким планом улагања
5. Цена сакупљања и превоза отпада по становнику,
укључујући и социјалну категорију
6. Цена сакупљања и превоза отпада за правна лица
7. Цена одлагања отпада на Регионалну санитарну
депонију
8. Обавеза преузимања запослених радника у ЈКП који
раде на сакупљању и превозу отпада
9. Број новопримљених радника који ће радити у Регионалном центру
10. Референце
11. Остале повољности које понуди потенцијални
Стратешки партнер
12. Могућност изградње постројења за прераду и рециклажу отпада.
Члан 4.
Уговором који ће бити потписан са Стратешким партнером обавезно регулисати:
1. Модел улагања и организовања кроз који ће се стратешко партнерство и поверавање делатности реализовати
2. Период поверавања
3. Висину, намену и рокове улагања
4. Цене услуга сакупљања смећа и цене одлагања
смећа, услове, поступак и начин промене цена и начин наплате
5. Услове за коришћење комуналних услуга
6. Техничко, санитарно-хигијенске и друге посебне
услове за обављање поверених делатности
7. Врсту, обим и квалитет услуга
8. Права корисника услуга у случају неиспоруке или
неквалитетне испоруке комуналних производа
9. Начин поступања и овлашћења органа града у случају прекида у пружању услуга
10. Рокове за реализацију уговорених обавеза
11. Остала права и обавезе уговорних страна
12. Санкције за неблаговремено извршење уговорених
обавеза и неблаговремено и неквалитетно извршење поверених делатности
13. Услове и поступак за раскид уговора пре истека
времена на које је закључен
14. Орган града који ће се старати о обезбеђивању уговором преузетих обавеза
15. Орган за вршење инспекцијског надзора
16. Примена међународних стандарда за катастар свих
отпада и загађивача животне средине.
Члан 5.
Уговором са Стратешким партнером о поверавању
делатности предвидети да до раскида уговора долази уколико једна од уговорних страна и поред 3 (три) писмена
упозорења од друге стране не настави испуњавање својих
уговорних обавеза.
Страна која раскида уговор има право на накнаду
евентуалне штете.
У случају спора, уговором предвидети надлежност
Трговинског суда у Пожаревцу.

15. август 2008. године
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Члан 6.

Конкурсном документацијом предвидети да Наручилац (Град Смедерево) може одабрати Стратешког партнера
и уколико има само једну исправну понуду која одговара
условима конкурса и да може одустати од избора Стратешког партнера:
1. Уколико установи да ниједна понуда не одговара
захтевима из конкурсне документације
2. Из било ког другог разлога.
Члан 7.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева, Предраг Умичевић да у име Града спроводи све активности везане за реализацију изградње Регионалног центра и избор
Стратешког партнера и по избору потпише уговор са Стратешким партнером.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-98/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

38.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
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ног образовања, културе, примарне дечје заштите, спорта и
физичке културе;
3. Редовне активности месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
25%
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу
са законом
2%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 4.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНОВАЦ

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

Члан 1.

Члан 8.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Биновац
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01.10.2008. године.

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Комуналне делатности (поправка, насипање и
одржавање њивских, некатегорисаних и свих путева на
територији села, деманганизација водовода и друге комуналне делатности);
2. Обезбеђење услова за рад у области установа основ-

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
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Члан 10.

Члан 4.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 11.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Биновац.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 5.

Број: 439-8/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Члан 12.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-8/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

40.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У

39.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНОВАЦ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац.
Члан 2.

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Биновац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Биновац, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Биновац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у
времену од 07 до 20 часова.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Мијаиловић Зоран, за председника
Мијаиловић Светомир , за заменика председника
2. Матејић Љуба, за члана
Антонијевић Владан, за заменика члана
3. Илић Дејан, за члана
Степановић Миодраг, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право

15. август 2008. године
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изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-8/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу
са законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево

20%
20%
30%

5%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 15.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

41.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДАЊ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Водањ (у
даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Капиталне инвестиције комуналне инфраструктуре,
набавка добара и одржавање објеката,
2. Обезбеђење услова за рад установа у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите,
дечје заштите, спорта и физичке културе,
3. Изградња цркве,
4. Редован рад Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак

3%
30%

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
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Члан 10.

Члан 4.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 11.

Одлуку објавити у „Служеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Водањ.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 5.

Број: 439-25/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Члан 12.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Служеном листу града Смедерева“.
Број: 439-25/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

43.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У

42.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДАЊ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Водањ, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Водањ.
Члан 2.

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Водањ.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Водањ, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Водањ.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Снежана Маринковић, за председника
Биљана Павловић, за заменика председника
2. Јелена Милићевић, за члана
Милош Вељовић, за заменика члана
3. Јовица Вујовић, за члана
Зоран Томић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.

(одржавање Дома културе, здравствене амбуланте, цркве,
школе, спортских објеката и терена);
5. Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног и верског образовања, културе, примарне здравствене заштите,
дечије заштите, спорта и физичке културе и
6. Редовну делатност месне заједнице.

Члан 4.

Члан 3.

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

Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права и
права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са
законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

Број: 439-25/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

44.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Липе (у
даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 година, почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Капитални пројекти на изградњи инфраструктуре
(изградња канализације, реконструкција водоводне мреже,
изградња и одржавање сеоских, њивских путева и улица,
реконструкција НН-мреже);
2. Капитални пројекти на изградњи и одржавању
објеката од значаја за месну заједницу (Дом културе, спортска хала, спортски објекти и терени, црква, школа, здравствена амбуланта);
3. Текући трансфери из самодоприноса за уређење
и одржавање комуналне инфраструктуре (уређење и
одржавање водоводне мреже, уличне расвете, пијаца, паркова зелених и рекреационих јавних површина, канала,
гробаља, депонија);
4. Текући трансфери из самодоприноса за изградњу
и одржавање објеката од значаја за месну заједницу

3%
15%
5%
5%
5%

5%
2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 40.000.000,00 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
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Члан 8.

ОД Л У КУ

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Липе.

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Липе, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Липе.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Липе.
Број: 439-10/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број: 439-10/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

45.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

46.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе,
који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се Комисија
за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Липе.

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 2.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Маринковић Слободан, за председника
Петровић Топлица, за заменика председника
2. Дабић Драгиша, за члана
Филиповић Саша, за заменика члана
3. Јаковљевић Саша, за члана
Илић Дејан, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Служеном листу града Смедерева‘‘.
Број: 439-10/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

47.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
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Члан 2.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Изградњу водовода, канализације, гасовода и цркве,
2. еконструкцију НН мреже, одржавање – проширење
уличне расвете,
3. Поправку и одржавање сеоских и њивских путева и
улица у насељу,
4. Уређење и одржавање пијаца, паркова, зелених и
рекреационих јавних површина и депонија,
5. Уређење, одржавање и проширење гробља,
6. Обезбеђење услова за рад установа у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите,
дечије заштите, спорта и физичке културе и услова за рад
осталих организација,
7. Финансирање рада Месне заједнице Лугавчина и
трошкова реализације самодоприноса.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са
законом
5. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево

2%
10%
2%
10%

2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 20.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА

Члан 6.

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Лугавчина ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
годинa, почев од 01.10.2008. године.

Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

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

15. август 2008. године

ку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
ОД Л У КУ

Члан 8.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Члан 1.

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Лугавчина.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Лугавчина, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Лугавчина.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Лугавчина.
Број: 439-11/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-11/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

48.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступ-

49.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лу-

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

гавчина, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Срејић Миомир, за председника
Глишић Бојан, за заменика председника
2. Стокић Стојан, за члана
Бранковић Миодраг, за заменика члана
3. Радосављевић Зоран, за члана
Дабић Живорад, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-11/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 21 – Број 2
Члан 1.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Луњевац
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 годинa,
почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Реконструкцију НН мреже
2. Поправку и одржавање сеоских и њивских
путева и улица у насељу
3. Уређење и одржавање пијаца, паркова,
зелених и рекреационих јавних површина,
гробаља и депонија
4.Обезбеђење услова за рад установа у области
основног образовања, културе, примарне
здраствене заштите, дечије заштите, спорта и
физичке културе
5. Финансирање рада месне заједнице

10%
50%
15%

15%
10%

Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу
са законом

2%
20%
2%
2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 3.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

50.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВАЦ

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

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

15. август 2008. године

ку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници
одржаној 15. августа 2008. године, донела је
ОД Л У КУ

Члан 8.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Члан 1.

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Луњевац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Луњевац, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Луњевац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева‘‘ и на огласној табли Месне заједнице Луњевац.
Број: 439-13/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-13/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

51.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи(„Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступ-

52.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВАЦ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Луњевац, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Луњевац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Пириватрић Д. Дарко, за председника
Лазић В. Радивоје, за заменика председника
2. Дачић В. Радослав, за члана
Сретеновић Р. Небојша, за заменика члана
3. Радојковић Б. Предраг, за члана
Дачић Д. Предраг, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-13/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

53.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО ОРАШЈЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Мало

Страна 23 – Број 2

Орашје (у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5
годинa, почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
- Одржавање некатегорисаних путева,
- Одржавање објеката месне заједнице,
- Одржавање уличног осветљења,
- Спорт,
- Култура,
- Одржавање гробља,
- Депонија,
- Редовне делатности.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево
5. На пензије остварене у земљи и иностранству

2%
25%
2%

2%
1%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 5.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. август 2008. године

Члан 8.

Члан 1.

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Мало Орашје.

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.
Члан 10.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мало Орашје, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мало Орашје.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 11.

Члан 5.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Мало Орашје.

Члан 12.

Број: 439-16/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-16/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

55.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

54.
О Д Л У К У
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО ОРАШЈЕ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мало
Орашје, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мало Орашје.

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 2.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Петковић Станко, за председника
Стевановић Владан, за заменика председника
2. Милојевић Бранко, за члана
Драгутиновић Саша, за заменика члана
3. Драгутиновић Миливоје, за члана
Митровић Д. Драган, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-16/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

56.

Страна 25 – Број 2
Члан 2.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
- Гасификација,
- Изградња водовода и канализације,
- Поправка и одржавање сеоских и њивских путева и
улица,
- Уређење Дома здравља,
- Уређење цркве и црквеног плаца,
- Реконструкција нисконапонске мреже,
- Поправка и одржавање мреже уличне расвете,
- Уређење и одржавање пијаца, паркова, зелених и рекреационих јавних површина,
- Уређење и одржавање гробаља,
- Уређење и одржавање зграда и објеката чији је корисник Месна заједница,
- Обезбеђивање услова за рад установа у области
основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе,
- Финансирање рада Месне заједнице Сараорци и
трошкова реализације самодоприноса.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са
законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

2%
10%
5%
2%
2%

2%
2%

Члан 4.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САРАОРЦИ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Сараорци
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01.10.2008. године.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 15.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и при-

Страна 26 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом који уређује порез на
доходак грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на
имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.

15. август 2008. године

57.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
ОД Л У КУ

Члан 8.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Сараорци.

Члан 9.

Члан 2.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.

На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Сараорци, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Сараорци.

Члан 10.

Члан 1.

Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 11.

Члан 5.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Сараорци.

Члан 12.

Члан 4.

Број: 439-26/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број: 439-26/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

58.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САРАОРЦИ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Аксентијевић Добрица, за председника
Ђорђевић Берислав, за заменика председника
2. Марјановић Миливоје, за члана
Ивановић Горан, за заменика члана
3. Мирковић Горан, за члана
Лазић Слободан, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.

Страна 27 – Број 2

Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУВОДОЛ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Суводол
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 године,
почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
а) Капитални пројекти:
- Изградња инфраструктуре (изградња и одржавање
сеоских улица, њивских путева, реконструкција НН-мреже,
реконструкција водоводне мреже, изградња канализације),
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква и др.)
б) текући трансфери:
- за уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, гробља,
депонија, канала и шанчева),
- за изградњу и одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (одржавање Дома културе, школе, спортских
објеката, спортских терена, здравствене амбуланте и др.),
в) Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног и верског образовања, културе, примарне здравствене заштите,
дечије заштите, спорта и физичке културе),

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

г) Редовна делатност Месне заједнице.

Број: 439-26/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу са
законом
6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде у
Општини Смедерево
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

59.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),

Члан 3.
2%
40%
2%
2%
2%

2%
2%
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15. август 2008. године

Члан 4.

Члан 12.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 5.250.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-12/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

60.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи(„Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Суводол.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Суводол, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Суводол.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.

Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.

Члан 10.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 3.

Члан 4.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Суводол.
Број: 439-12/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 – Број 2

62.

61.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево‘‘, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници
одржаној 15. августа 2008. године, утврдила је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУВОДОЛ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УДОВИЦЕ
Члан 1.

Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Суводол, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Суводол.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Костић Владан, за председника
Младеновић Зоран, за заменика председника
2. Петровић Миомир, за члана
Димић Милијан, за заменика члана
3. Крстић Владан, за члана
Ђорђевић Саша, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-12/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Удовице
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 година,
почев од 01.10.2008. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
1. Изградња водоводне мреже, изградња, поправка и одржавање сеоских и њивских путева и улица, реконструкцију нисконапонске мреже,поправку и
одржавање Дома културе;
2. Поправка, уређење и одржавање уличне расвете, сеоског гробља, пијаце, паркова, зелених и јавних површина,
амбуланте, Дома културе, верских објеката и депоније;
3. Финансирање и обезбеђење услова за рад установа
у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите (амбуланте) спорта и физичке културе;
4. Редовну делатност Месне заједнице Удовице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом

2%
25%
2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 10.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује порез на имовину.
Члан 7.

63.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине
Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са законом.

15. август 2008. године

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Удовице.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Удовице, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Удовице.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14.09.2008. године, у времену од 07 до 20 часова.

Члан 10.

Члан 4.

Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерево.

Члан 11.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева‘‘ и на огласној табли Месне заједнице Удовице.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 5.

Број: 439-18/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Члан 12.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-18/ 2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

64.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УДОВИЦЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Страна 31 – Број 2

Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 1.

I

За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице, који ће се одржати 14.09.2008. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице.

ВЛАДИМИРУ КРСТИНУ, престаје мандат одборника са 14. јулом 2008. године, пре истека времена на које је
изабран због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива са функцијом одборника.

Члан 2.

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

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Јовановић Славиша, за председника
Ђорђевић Горан, за заменика председника
2. Стевановић Владимир, за члана
Ђорђевић Душан, за заменика члана
3. Николић Александар, за члана
Костић Владан, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.

II

Образложење
На 2. седници Скупштине града Смедерева одржаној
14. јула 2008. године Владимир Крстин именован је за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод” Смедерево. Чланом 30. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) утврђено је да одборник не може бити лице које
именује Скупштина, а чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) 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, па му је сходно наведеним члановима закона престао одборнички мандат.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду
у Смедереву у року од 48 часова од дана доношења
Решења.
Број 02-236/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Члан 4.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 439-18/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

65.
На основу члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007),

66.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ 11. И 18. МАЈА 2008.
ГОДИНЕ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
I

Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године, и то:
1. Новици Васићу, са изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“
2. Радосаву Јовићу, са изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“

15. август 2008. године

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-238/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
На 2. седници Скупштине града Смедерева утврђено
је да је Момиру Радојковићу, одборнику Скупштине града Смедерева изабраном са Изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“ престао одборнички мандат пре
истека времена на које је изабран због подношења оставке.
Такође, одборник Владимир Крстин изабран са Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“ на 2. седници Скупштине града Смедерева, дана 14. јула 2008. године
именован је за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, те му је у складу са
Законом о локалној самоуправи и Законом о локалним изборима престао одборнички мандат пре истека времена на
које је изабран због преузимања посла, односно функције
која је у складу са законом, неспојива са функцијом одборника, са 14. јулом 2008. године, што је на основу члана 46.
Закона о локалним изборима и утврђено.

67.
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.
др.закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 13. Одлуке о оснивању Радничког универзитета Смедерево („Службени лист општина Смедерево
и Ковин“, број 10/94 и 1/95),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ
I

Како је наведеним лицима у складу са законом престао
одборнички мандат, то је Изборној комисији за избор одборника Скупштине града Смедерева упућено обавештење
у вези са престанком њихових мандата пре истека времена
на које су изабрани.

ДРАГАН ГЕРГУЛОВ, наставник из Смедерева, разрешава се дужности директора Радничког универзитета у
Смедереву.

У складу са Законом, Изборна комисија је спровела
прописани поступак и Скупштини града Смедерева доставила Извештај о додели нових одборничких мандата.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Како је Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) утврђено да
о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја
Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, то је Скупштина образовала Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана која су предложиле
три изборне листе које су добиле навећи број одборничких
мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборници су предали Одбору своја уверења о избору.
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.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

II

Број 02-187/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

68.
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.
др.закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 13. Одлуке о оснивању Радничког универзитета Смедерево („Службени лист општина Смедерево
и Ковин“, број 10/94 и 1/95),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ
I
ДРАГАН ГЕРГУЛОВ, наставник из Смедерева,
именује се за директора Радничког универзитета у Смедереву.
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107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању
органа надлежног за постављење, именовање и разрешење
органа јавних предузећа, установа, организација, фондова
и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-175/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО ЈП

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

I
У Управни одбор Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП именују се:
- за председника
Драгослав Савић, представник Оснивача

69.
На основу члана 32. и члана 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 9. Одлуке о јавном правобранилаштву
Општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево”, број 11/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

- за заменика председника
Драган Глишић, представник Оснивача

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО

- за чланове:
1. Владимир Милетић, представник Оснивача
2. Гојко Нешић, представник Оснивача
3. Зоран Здравковић, представник Оснивача
4. Властимир Вучковић, представник Оснивача
5. Владислава Живановић-Ристовић, представник запослених
6. Бранислав Ковачевић, представник запослених
7. Снежана Кравић, представник запослених

I

II

СРБИСЛАВ БОЈКОВИЋ, дипломирани правник,
именује се за заменика Јавног правобраниоца општине
Смедерево.

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП са п.о. („Службени
лист општине Смедерево“, број 11/2004).

Р Е Ш Е Њ Е

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“
Број 02-216/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-195/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

70.

71.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
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15. август 2008. године

107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању
органа надлежног за постављење, именовање и разрешење
органа јавних предузећа, установа, организација, фондова
и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању
органа надлежног за постављење, именовање и разрешење
органа јавних предузећа, установа, организација, фондова
и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
СМЕДЕРЕВО

I
I
У Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево именују се:

У Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево именују се:
- за председника
Добрица Глишић, представник Оснивача

- за председника
Горан Ђорђевић, представник Оснивача

- за заменика председника
Милорад Ђорђевић, представник Оснивача

- за заменика председника
Горан Ђорђевић, представник Оснивача

- за чланове:
1. Жељко Вучковић, представник Оснивача
2. Слађана Јовановић, представник Оснивача
3. Радосав Илић, представник Оснивача
4. Анђелка Јовановић, представник Оснивача
5. Благоје Миловић, представник запослених
6. Јелена Станојевић, представник запослених
7. Мирољуб Филимоновић, представник запослених

- за чланове:
1. Предраг Милошевић, представник Оснивача
2. Драгослав Петровић, представник Оснивача
3. Владимир Стојковић, представник Оснивача
4. Милан Смиљковић, представник Оснивача
5. Горан Младеновић, представник запослених
6. Драган Ћирковић, представник запослених
7. Здравка Тирнанић, представник запослених

II
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
11/2004).

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист општине Смедерево“,
број 11/2004).
III

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-193/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-194/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

72.

73.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању
органа надлежног за постављење, именовање и разрешење
органа јавних предузећа, установа, организација, фондова
и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
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ни гласник Републике Србије“,број 129/2007) и члана 4.,
члана 5. став 1., члана 6. и члана 7. Одлуке о одређивању
органа надлежног за постављeње, именовање и разрешење
органа јавних предузећа, установа, организација, фондова
и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Јавног предузећа за стамбене услуге
и топлификацију Смедерево именују се:
- за председника
Стамен Манчић, представник Оснивача

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Јавног предузећа Телевизија Смедерево именују се:
- за председника
проф.др. Добривоје Станојевић, представник локалне
самоуправе
- за заменика председника
Синиша Јанковић, представник локалне самоуправе

- за заменика председника
Жикица Живојиновић, представник Оснивача
- за чланове:
1. Драган Тодоровић, представник Оснивача
2. Јелена Рашковић, представник Оснивача
3. Здравко Јањић, представник Оснивача
4. Горан Живковић, представник Оснивача
5. Ђорђе Јовић, представник запослених
6. Бобан Тимић, представник запослених
7. Зорица Динић, представник запослених

- за чланове:
1. Драгана Панајотовић, представник локалне самоуправе
2. Зоран Поповић, представник локалне самоуправе
3. Јелена Цупара, представник локалне самоуправе
4. Горан Јездимировић, представник локалне самоуправе
5. Горан Ђорђевић, представник запослених
6. Бојан Никодијевић, представник запослених
7. Саша Шпаровић, представник запослених

II
II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног предузећа Телевизија Смедерево (
„Службени лист општине Смедерево“, број 2/2007).

III

III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Број: 02-192/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Број 02-214/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

74.

75.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007- др.закон), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службе-

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005
,108/2005-испр. и 123/2007-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Србије“, број 129/2007) и члана 20. став 1, Уговора о промени организивања Јавног предузећа Радио Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу у државној
и друштвеној својини у Радио Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној и државној својини
(„Службени лист општине Смедерево“, број 4/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА „РАДИО СМЕДЕРЕВА“
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
У ДРУШТВЕНОЈ И ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
У Управни одбор „Радио Смедерева“ друштва са ограниченом одговорношћу у друштвеној и државној својини
именују се:
- за председника
Петар Перовић представник запослених
- за чланове:
1. Снежана Илић, представник локалне самоуправе
2. Александар Коларић, представник локалне самоуправе
3. Ненад Здравковић, представник локалне самоуправе
4. Дејан Ђорић, представник запослених
5. Зоран Јовшић, представник запослених
6. Јовица Тишма, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању чланова Управног одбора „Радио Смедерева“ друштва са ограниченом одговорношћу у друштвеној
и државној својини, број 02-273/2004-05 од 27. децембра
2004. године.
III

15. август 2008. године

глас“ („Међуопштински службени лист“, број 10/92 и 16/92
и „Службени лист општине Смедерево“, број 4/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НАШ ГЛАС“
СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Новинско- издавачког друштва
са ограниченом одговорношћу „Наш глас“ Смедерево
именују се:
1. Ружица Шипетић, представник локалне самоуправе
2. Мирослав Јанковић, представник локалне самоуправе
3. Зоран Радосављевић, представник запослених
4. Владимир Јелић, представник запослених
5. Маја Радојчић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Управног одбора Новинско- издавачког друштва са ограниченом одговорношћу „Наш глас“
Смедерево, број 02-265/2004-05 од 27.12.2004. године и
Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Новинско- издавачког друштва са ограниченом
одговорношћу „Наш глас“ Смедерево, број 02-36/2005-05
од 05.04.2005. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-208/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Број 02-205/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

76.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005
, 108/2005-испр. и 123/2007-др.закон), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,број 129/2007) и члана 21. став 1.
Уговора о организовању Новинско-издавачког друштва са
ограниченом одговорношћу у друштвеној својини „Наш

77.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005-испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници
одржаној 15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 – Број 2

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ У СМЕДЕРЕВУ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СМЕДЕРЕВУ

I

I

У Управни одбор Центра за културу у Смедереву
именују се:

У Управни одбор Народне библиотеке у Смедереву
именују се:

- за председника
Мира Турчиновић, представник локалне самоуправе

- за председника
Татјана Лазаревић, представник локалне самоуправе

- за заменика председника
Славољуб Гавриловић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Драгослав Мандић, представник локалне самоуправе
2. Ненад Митровић, представник локалне самоуправе
3. Леонарда Прскало, представник локалне самоуправе
4. Верица Живановић, представник локалне самоуправе
5. Владислав Нешић, представник запослених
6. Горан Зечевић, представник запослених
7. Христина Петковић, представник запослених

- за заменика председника
Божидар Минић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Драгослава Станојевић, представник локалне самоуправе
2. Снежана Инић, представник локалне самоуправе
3. Јелена Ђорђевић, представник локалне самоуправе
4. Донче Стојановић, представник локалне самоуправе
5. Марина Лазовић, представник запослених
6. Весна Симић, представник запослених
7. Милан Радисављевић, представник запослених
II

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Центра за културу у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Народне библиотеке у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).
III

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 02-209/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Број 02-211/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

78.

79.

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005-испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана 7.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Страна 38 – Број 2
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15. август 2008. године

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СМЕДЕРЕВУ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ

I

I

У Управни одбор Историјског архива у Смедереву
именују се:

У Управни одбор Музеја у Смедереву именују се:
- за председника
Наташа Максовић, представник локалне самоуправе

- за председника
Биљана Милосављевић, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Живорад Рашић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Мирослав Боривојевић, представник локалне самоуправе
2. Маријета Радишић, представник локалне самоуправе
3. Вукоман Радаковић, представник локалне самоуправе
4. Зорица Марковић, представник локалне самоуправе
5. Златица Миљковић, представник запослених
6. Дубравка Милентијевић, представник запослених
7. Маја Илић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Историјског архива у Смедереву („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2001).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-207/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

- за заменика председника
Јованка Јовановић, представник локалне самоуправе
- за чланове :
1. Светлана Веселиновић, представник локалне самоуправе
2. Милисав Чоловић ,представник локалне самоуправе
3. Божо Ћоровић, представник локалне самоуправе
4. Душан Карапанџа, представник локалне самоуправе
5. Гордана Пауновић, представник запослених
6. Милан Марковић, представник запослених
7. Мирослав Лазић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Музеја у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004 и 14/2005).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-210/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

81.
80.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 39 – Број 2

Р Е Ш Е Њ Е

I

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ

У Управни одбор Установе за предшколско васпитање
и образовање „Наша радост“ у Смедереву именују се:
1. Снежана Петковић, представник локалне самоуправе
2. Далибор Стојковић, представник локалне самоуправе
3. Виолета Новаковић, представник локалне самоуправе
4. Гордана Ераковић, представник запослених
5. Мира Сирета, представник запослених
6. Марина Вељовић, представник запослених
7. Марија Гаљак-Николић, представник родитеља
8. Сунчица Жунац, представник родитеља
9. Никола Ђорђевић, представник родитеља

I
У Управни одбор Радничког универзитета у Смедереву именују се:
- за председника
Димитрије Павковић, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Биљана Петровић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Чедомир Сушић, представник локалне самоуправе
2. Љиљана Јанићијевић, представник локалне самоуправе
3. Весна Живановић, представник локалне самоуправе
4. Јовица Марковић, представник локалне самоуправе
5. Светлана Вељовић, представник запослених
6. Ивана Радошевић, представник запослених
7. Гордана Митровић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Радничког универзитета у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника и чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“ у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“,
број 4/2004, 11/2004, 3/2005 и 18/2006).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-154/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-204/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

82.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004,
62/2004-испр., 101/2005 – др. закон, 79/2005 – др. закон,
81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – испр. др. закона) и
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „НАША РАДОСТ“ У СМЕДЕРЕВУ

83.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005 –испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Центра за социјални рад општине
Смедерево именују се:
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- за председника
Јелена Радосављевић-Петровић, представник локалне
самоуправе

- за председника
Зоран Милосављевић, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Топлица Николић, представник локалне самоуправе

- за заменика председника
Вера Радивојевић, представник локалне самоуправе

- за чланове:
1. Саша Живковић, представник локалне самоуправе
2. Драган Милекић, представник локалне самоуправе
3. Горан Радишић, представник локалне самоуправе
4. Дарко Мемедовић, представник локалне самоуправе
5. Горан Марјановић, представник запослених
6. Живорад Крстић, представник запослених
7. Ранко Васиљевић, представник запослених

- за чланове:
1. Даница Милосављевић, представник локалне самоуправе
2. Радивоје Николић, представник локалне самоуправе
3. Снежана Лукић, представник локалне самоуправе
4. Драгица Ханс, представник локалне самоуправе
5. Биљана Поповић-Јашовић, представник запослених
6. Снежана Милић, представник запослених
7. Никола Чортан, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад општине
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
11/2004).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

15. август 2008. године

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Установе Спортски центар у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-215/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Број 02-229/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
85.
84.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР У СМЕДЕРЕВУ
I
У Управни одбор Установе Спортски центар у Смедереву именују се:

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 130. став 3. и члана 137. став 1. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Управни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
именују се:
- за председника
Божо Мркела, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Олгица Ристић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Миљко Мандић, представник локалне самоуправе

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. spec.mr.ph. Бранислава Николић, представник запослених
3. mr.ph. Бранислава Мишељић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 12/2007).

87.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-213/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Туристичке организације општине
Смедерево именују се:
- за председника
Дејан Максимовић, представник оснивача

86.
- за заменика председника
Драгиша Јовановић, представник оснивача

На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005 –испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона) и члана 69.в Закона о социјалној заштити
и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени
гласник Републике Србије“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005-др. закон и 115/2005),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

- за чланове
1. Жикица Тонић, представник оснивача
2. Дејан Ђорђевић, представник оснивача
3. Јованка Вељковић, представник оснивача
4. Бисерка Ћућа, представника оснивача
5. Драгана Тркуља, представник запослених
6. Горица Гојић, представник запослених
7. Ненад Тепавчевић, представник запослених
II

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕДЛОГУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Туристичке организације општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004
и 2/2007).

I
У Управни одбор Дома за старе и пензионере Смедерево као представник локалне самоуправе предложен је
члан:

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“
Број: 02-179/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

1. Душан Бељин.
II

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-224/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

88.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
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129/2007) ) и члана 4., члана 5. став 1., члана 6. и члана
7. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
I
У Управни одбор Фонда за младе таленте именују

15. август 2008. године

општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 10/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број
1/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Смедерево именују се:

се:

- за председника
Миодраг Радошевић, представник оснивача

- за председника
Бојан Карић

- за заменика председника
Славољуб Крстић, представник оснивача

- за заменика председника
Татјана Павловић-Огњановић

- за чланове:
1. Владета Милосављевић, представник оснивача
2. Милена Николић, представник оснивача
3. Радиша Савић, представник оснивача
4. Живадин Стојкић, представник оснивача
5. Драган Ранковић, представник оснивача
6. Мирослав Ђуричић, представник оснивача
7. Миланка Миловановић, представник оснивача

- за чланове
1. Латинка Милићевић
2. Слађана Стојановић
3. Тања Матејић
4. Ранко Мирковић
5. Бобан Јоцић
6. Новица Миладиновић
7. Саша Величковић
II

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за младе таленте („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2004).

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
11/2004).

III

III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“

Број 02-223/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Број: 02-182/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

89.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004), а у вези са чланом 8. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде

90.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),

15. август 2008. године
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Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Фонда за солидарну стамбену
изградњу Смедерево именују се:
- за председника
Радивоје Добранић

I
У Управни одбор Фонда за противпожарну заштиту
општине Смедерево именују се:

- за заменика председника
Ненад Милошевић

- за председника
Спасоје Грбић

- за чланове:
1. Кристијан Ђурић
2. Миломир Недељковић
3. Богомир Николић
4. Небојша Димитријевић
5. Небојша Перић
6. Горан Милојевић
7. Иван Петровић

- за заменика председника
Владан Цветковић
- за чланове:
1. Бранко Николић
2. Предраг Савић
3. Радослав Живанић
4. Дејан Перовић
5. Драгољуб Михајловић
6. Слађана Митровић
7. Никола Матејић
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
11/2004).
III

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
11/2004).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-227/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-225/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

91.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
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92.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за безбедност деце у саобраћају општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2002) и члана 4.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

Страна 44 – Број 2
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ФОНДА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО

- за заменика председника
Гордана Младеновић

I

- за чланове:
1. Виолета Павловић
2. Драгослав Срејић
3. мр Славко Цветковић
4. Мустер Ленхард
5. Милан Аранђеловић
6. Иван Цеслицки
7. Зоран Ракић

У Управни одбор Фонда за безбедност деце у
саобраћају општине Смедерево именују се:
- за председника
Горан Савић
- за заменика председника
Саша Нешић
- за чланове:
1. Слађан Јовановић
2. Горан Будић
3. Милован Грбић
4. Горан Живојиновић
5. Милош Димитријевић
6. Војислав Ракић
7. Љубомир Јаковлески
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-189/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

15. август 2008. године

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 4/2004).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-191/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
94.

93.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 4.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004) и члана 10. став 1. Одлуке о оснивању
Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине
Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“,
број 8/2003),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

I

I

У Управни одбор Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Смедерево именују се:

У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево именују се:

- за председника
Милован Сикимић

- за председника
Јованка Здравковић, представник Оснивача

15. август 2008. године
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- за чланове:
1. Зоран Тасић, представник Оснивача
2. Александар Ристић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-198/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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96.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 26. Уговора о
промени организивања Јавног предузећа Радио Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу у државној и
друштвеној својини у Радио Смедерево друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној и државној својини
(„Службени лист општине Смедерево“, број 4/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

95.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 8., члана 9. став 1.,
члана 10. и члана 11. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА „РАДИО СМЕДЕРЕВА“
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
У ДРУШТВЕНОЈ И ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
У Надзорни одбор „Радио Смедерева“ друштва
са ограниченом одговорношћу у друштвеној и државној
својини именују се:
- за председника
Анка Секула, представник запослених
- за чланове:
1. Градимир Стевановић, представник локалне самоуправе
2. Светислав Пантић, представник запослених

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-231/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

I
У Надзорни одбор Јавног предузећа Телевизија Смедерево именују се:

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

- за председника
Миле Данков, представник локалне самоуправе
- за чланове
1. Бојан Милановић, представник локалне самоуправе
2. Драган Живковић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-234/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

97.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
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15. август 2008. године

Р Е Ш Е Њ Е

II

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СМЕДЕРЕВУ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

I

Број 02-220/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

У Надзорни одбор Народне библиотеке у Смедереву
именују се:
- за председника
Верица Илић, представник локалне самоуправе
- за чланове :
1. Ана Суботић, представник локалне самоуправе
2. Јелена Јеремић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-233/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

99.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

98.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СМЕДЕРЕВУ
I

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ
I
У Надзорни одбор Музеја у Смедереву именују се:
- за председника
Биљана Грандовић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Виолета Стевановић, представник локалне самоуправе
2. Љиљана Љ. Николић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-232/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

У Надзорни одбор Историјског архива у Смедереву
именују се:
- за председника
Снежана Јусуфи, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Љубиша Тодоровић, представник локалне самоуправе
2. Смиља Петровић, представник запослених

100.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005 – испр.

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

I
У Надзорни одбор Центра за социјални рад општине
Смедерево именују се:
- за председника
Милица Ђукић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Војислав Павловић, представник локалне самоуправе
2. Гордана Шћепановић, представник запослених

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАДНИЧКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ
I
У Надзорни одбор Радничког универзитета у Смедереву именују се:

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-222/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

- за председника
проф.др. Првослав Марковић, представник локалне
самоуправе
- за чланове:
1. Бојан Бојковић, представник локалне самоуправе
2. Горан Аксић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-219/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

101.
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102.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005 – испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР У СМЕДЕРЕВУ
I
У Надзорни одбор Установе Спортски центар у Смедереву именују се:
- за председника
Сима Недић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Коце Георгијев, представник локалне самоуправе
2. Дејан Спасић, представник запослених
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број 02-215/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

15. август 2008. године

гласник Републике Србије“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004,101/2005-др. закон и 115/2005),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

103.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 130. став 3. и 139. став 1. и 3. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

О ПРЕДЛОГУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗА СТАРЕ
И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Дома за старе и пензионере Смедерево као представник локалне самоуправе предложен је
члан:
1. Гордана Цеслицки.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Надзорни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
именују се:

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-230/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

- за председника
др Влајко Стојчић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. др Душан Марковић, представник локалне самоуправе
2. mr.ph. Светлана Д. Јаковљевић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника и чланова Надзорног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист општине
Смедерево“, број 12/2007).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-212/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

105.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО
I
У Надзорни одбор Туристичке организације општине
Смедерево именују се:

104.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005 –испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона) и члана 69.г Закона о социјалној заштити
и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени

- за председника
Тања Пејовић, представник оснивача
- за чланове:
1. мр Радмило Грујић, представник оснивача
2. Јовица Бела, представник запослених

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“
Број: 02-180/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

Страна 49 – Број 2

лист општине Смедерево“, број 10/2004), а у вези са чланом 10. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде
општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 10/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број
1/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО

106.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8., члана 9. став 1., члана 10. и члана 11.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављeње,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

I
У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Смедерево именују се:
- за председника
Добрица Марковић, представник оснивача
- за чланове:
1. Радиша Јовановић, представник оснивача
2. Гордан Јанојлић, представник оснивача

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
I

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 1/2001).

У Надзорни одбор Фонда за младе таленте именују

III

се:

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“

- за председника
Планинка Лазовић
- за чланове:
1. Горан Стевановић
2. др Анђелка Арсенијевић

Број 02-183/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-221/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

107.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени

108.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО

Страна 50 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
I

У Надзорни одбор Фонда за противпожарну заштиту
општине Смедерево именују се:
- за председника
Мирољуб Ивановић
- за чланове:
1. Радојица Мијанац
2. Владица Милановић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

110.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 15. Одлуке о оснивању Фонда за безбедност деце у саобраћају општине Смедерево („Службени
лист општина Смедерево и Ковин“, број 9/2002) и члана
8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

Број: 02-226/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

15. август 2008. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
I

109.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА СОЛИДАРНУ
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ СМЕДЕРЕВО

У Надзорни одбор Фонда за безбедност деце у
саобраћају општине Смедерево именују се:
- за председника:
Саша Петровић
- за чланове:
1. Радомир Миловановић
2. Миша Младеновић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-190/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године

I

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

У Надзорни одбор Фонда за солидарну стамбену
изградњу Смедерево именују се:
- за председника
Предраг Гајић

111.

- за чланове:
1. Драган Стојковић
2. Владета Кочовић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-228/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 8.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004) и члана 11. став 1. Одлуке о оснивању
Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине
Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“,
број 8/2003),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
15. августа 2008. године, донела је

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО

Страна 51 – Број 2

Број 037-404/2008-08
У Смедереву, 23. јула 2008. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

I
У Надзорни одбор Фонда за заштиту и унапређење
животне средине општине Смедерево именују се:
- за председника
Биљана Пржић
- за чланове:
1. Светлана Миловановић
2. Предраг Јовановић

113.
На основу члана 46., а у вези са чланом 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 2. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2008),
Градско веће града Смедерева, на 7. седници, одржаној
6. августа 2008. године донело је

II

Р Е Ш Е Њ Е

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Фонда за заштиту и унапређење животне средине општине
Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“,
број 8/2003).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-196/2008-08
У Смедереву, 15. августа 2008. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ЗОРАН АНЂЕЛКОВИЋ, дипломирани правник
поставља се за заменика начелника Градске управе града
Смедерева.
II
Решење ће се примењивати почев од 12. августа 2008.
године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-202/2008-08
У Смедереву, 6. августа 2008. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

112.
На основу члана 46. став 1. тачка 7, а у вези са чланом 55. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
глaсник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 2. став
1. тачка 7. Пословника о раду Градског већа града Смедерева, број 02-114/2008-08 од 24. јуна 2008. године,
Градско веће града Смедерева, на 5. седници одржаној
23. јула 2008. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МИЛИЈАНА НОВАКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за начелника Градске управе града Смедерева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
114.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка) и члана 44. а у вези са
чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Градоначелник града Смедерева , дана 22. јула 2008.
године, донео је

II

Р Е Ш Е Њ Е

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 52 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Смедерево за 2008. годину („Службени лист општине Смедерево“, број 15/2007 и 3/2008), раздео 2–Председник општине, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, позиција 43, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном износу од 2.585.347,00 динара за плаћање обавеза према Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Смедерево
по уговорима и испостављеним ситуацијама и то:
- додатна средства у износу од 1.364.622 динара
за измирење обавезе по основу Окончане ситуације број
1236-0 за извршену услугу чишћења, прања и поливања
улица и тротоара у марту 2008. године,
- додатна средства у износу од 1.220.725 динара
за измирење обавезе по основу Окончане ситуације број
2035-4 за услугу одржавања јавних зелених површина у
марту 2008. године.

15. август 2008. године

2. Средства из тачке 1. овог
Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Председник општине, функција 510 – Управљање отпадом, позиција 57
– Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 2.585.347,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 16.788.384,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за финансије и пословни простор.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1335/2008-11
У Смедереву, 22. јула 2008. година
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

15. август 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 53 – Број 2

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

36. Статут града Смедерева

1

37. Одлука о поверавању комуналних делатности
одржавања чистоће и управљање и одржавање
регионалног центра за сакупљање, селекцију
и одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“ - Јелен до у Смедереву, стратешком
партнеру путем јавног конкурса
11
38. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Биновац

13

39. Одлука о расписивању референдума

14

40. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац и именовању
чланова комисије

15

42. Одлука о расписивању референдума

16

17

45. Одлука о расписивању референдума

18

23

54. Одлука о расписивању референдума

24

55. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мало Орашје и именовању
чланова комисије
24
56. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Сараорци

25

57. Одлука о расписивању референдума

26

58. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци и именовању
чланова комисије

26

59. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Суводол

27

60. Одлука о расписивању референдума

28

61. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Суводол и именовању
чланова комисије

29

62. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Удовице

29

63. Одлука о расписивању референдума

30

64. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице и именовању
чланова комисије

30

65. Решење о престанку мандата одборника

31

18

47. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Лугавчина

19

48. Одлука о расписивању референдума

20

49. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина и именовању
чланова комисије

53. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мало Орашје

16

44. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Липе

46. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Липе и именовању
чланова комисије

Страна

14

41. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Водањ

43. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Водањ и именовању
чланова комисије

Рег. бр.

66. Решење о порврђивању мандата одборницима
изабраним на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008.
године
31
67. Решење о разрешењу директора Радничког универзитета у Смедереву

32

68. Решење о именовању директора Радничког универзитета у Смедереву

32
33

20

50. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Луњевац

21

51. Одлука о расписивању референдума

22

69. Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Смедерево

22

70. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Дирекције
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП
33

52. Одлука о образовањукомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Луњевац и именовању
чланова комисије

Страна 54 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. август 2008. године

71. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево
33

87. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације општине Смедерево
41

72. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево
34

88. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за младе
таленте
41

73. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево
34

89. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде општине Смедерево
42

74. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа
Телевизија Смедерево
35
75. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора „Радио Смедерева“
друштва са ограниченом одговорнопћу у друштвеној
и државној својини
35
76. Решење о именовању чланова Управног одбора
новинско-издавачког друштва са ограниченом
одговорношћу „Наш глас“ Смедерево

36

77. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за
културу у Смедереву
36
78. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Народне
библиотеке у Смедереву
37
79. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Историјског
архива у Смедереву
37
80. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Музеја у
Смедереву
38
81. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Радничког универзитета у Смедереву
38
82. Решење о именовању чланова Управног одбора установе за предшколско васпитање и образовање „Наша
радост“ у Смедереву
39
83. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за
социјални рад општине Смедерево
39
84. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе
Спортски центар у Смедереву
40
85. Решење о именовању председника, заменика
пред-седника и чланова Управног одбора апотеке
„Смедерево“ у Смедереву
40
86. Решење о предлогу члана Управног одбора Дома за
старе и пензионере Смедерево
41

90. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту општине Смедерево
42
91. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево
43
92. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за безбедност деце у саобраћају општине Смедерево
43
93. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Фонда за
заштиту и унапређење животне средине општине
Смедерево
44
94. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево

44

95. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа Телевизија
Смедерево

45

96. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора „Радио Смедерева“ друштва са
ограниченом одговорношћу у друштвеној и државној својини
45
97. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Народне библиотеке у
Смедереву

45

98. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Историјског архива у Смедереву46
99. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Музеја у Смедереву

46

100. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Радничкког универзитета у
Смедереву

46

101. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад општине
Смедерево
47
102. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора установе Спортски центар у
Смедереву

47
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

103. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора апотеке „Смедерево“ у
Смедереву

48

104. Решење о предлогу члана Надзорног одбора Дома за
старе и пензионере Смедерево
48
105. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Туристичке организације општине
Смедерево
48
106. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за младе таленте

49

Страна 55 – Број 2

110. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за безбедност деце у
саобраћају општине Смедерево

50

111. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за заштиту и унапређење
животне средине општине Смедерево
50
ГРАДСКО ВЕЋЕ
112. Решење о постављењу начелника Градске управе града Смедерева
51

107. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде
општине Смедерево
49

113. Решење о постављењу заменика начелника Градске
управе града Смедерева
51

108. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за противпожарну заштиту
општине Смедерево
49

ГРАДОНАЧЕЛНИК

109. Решење о именовању председника, и чланова
Надзорног одбора Фонда за солидарну стамбену
изградњу Смедерево
50

114. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

51
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