ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 19

СМЕДЕРЕВО, 10. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

297.
На основу члана 216. став 2., а у вези са чланом 35.
став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009-испр.), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године донела је

Члан 5.
Овом Одлуком не мења се граница Плана – задржава се постојећа граница административног подручја града
Смедерева.
Члан 6.
Површина обухвата Плана, односно административног подручја града Смедерева износи 481,5 km2.
Члан 7.
На поступак усклађивања Плана примењују се одредбе чланова 33., 49. и 50. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и
81/2009-испр.).
Члан 8.

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО СА ЗАКОНОМ О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009 и 81/2009-испр.)

Рок за усклађивање Плана, односно доношење
усклађеног Просторног плана града Смедерева је 15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 1.

Средства за усклађивање Плана обезбеђују се из
буџетских средстава града Смедерева.

Приступа се усклађивању Просторног плана општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“,
број 6/2005) са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и
81/2009-испр.).
Члан 2.
Циљ усклађивања Просторног плана општине Смедерево (у даљем тексту: План) је преиспитивање и
усклађивање свих елемената Плана са одредбама чланова 19.,20., 29.,30., 31., 32. став 1. и 3. и члана 34. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-испр.).
Члан 3.
Након усклађивања, назив Плана ће гласити: Просторни план града Смедерева.
Члан 4.
За носиоца послова на усклађивању Плана одређује се
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП.

Члан 9.

Члан 10.
За потребе усклађивања Плана неће се приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
За усклађени Просторни план града Смедерева важи
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за Просторни план општине Смедерево и Генерални
план „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006).
Члан 11.
Усклађени Просторни план града Смедерева се, након спроведене стручне контроле и прибављене претходне сагласности министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, излаже на јавни увид у
просторијама Градске управе Смедерево, у трајању од 30
дана од дана оглашавања.
Члан 12.
До ступања на снагу усклађеног Просторног плана
града Смедерева, примењиваће се одредбе Просторног плана општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 6/2005).
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Члан 13.

10. децембар 2009. године
Члан 6.

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

Површина обухвата Плана износи 7.217,66 ha.
Члан 7.

Број 350-381/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

Рок за усклађивање Плана, односно доношење
усклађеног Генералног урбанистичког плана Смедерева је
15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за усклађивање Плана обезбеђују се из
буџетских средстава града Смедерева.

298.
На основу члана 216. став 5., а у вези са чланом 35.
став 10. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009-испр.), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године донела је

Члан 9.
За потребе усклађивања Плана неће се приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
За усклађени Генерални урбанистички план Смедерева важи Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину за Просторни план општине Смедерево и Генерални план „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006).
Члан 10.

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
„СМЕДЕРЕВО 2020.“ СА ЗАКОНОМ
О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009 и 81/2009-испр.)
Члан 1.
Приступа се усклађивању Генералног плана „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број
9/2006) са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и
81/2009-испр.).
Члан 2.
Циљ усклађивања Генералног плана „Смедерево 2020.“ (у даљем тексту: План) је преиспитивање и
усклађивање свих елемената Плана са одредбама које се
односе на генерални урбанистички план и то члановима
23., 24., 32. став 2. и 3. и чланом 34. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009 и 81/2009-испр.).
Члан 3.
Након усклађивања, назив Плана ће гласити: Генерални урбанистички план Смедерева.

Усклађени Генерални план Смедерева се, након
спроведене стручне контроле, излаже на јавни увид у
просторијама Градске управе Смедерево, у трајању од 30
дана од дана оглашавања.
Члан 11.
Усклађени Генерални урбанистички план Смедерева
ће се примењивати након ступања на снагу Плана генералне регулације, односно планова генералне регулације, за
грађевинско подручје Смедерева.
Члан 12.
До почетка примене усклађеног Генералног урбанистичког плана Смедерева, односно до ступања на снагу Плана генералне регулације, односно планова генералне регулације за грађевинско подручје Смедерева, у границама Генералног урбанистичког плана ће се примењивати
одредбе Генералног плана „Смедерево 2020.“ („Службени
лист општине Смедерево“, број 9/2006).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-380/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године

Члан 4.
За носиоца послова на усклађивању Плана одређује се
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП.
Члан 5.
Овом Одлуком не мења се граница Плана – задржава
се постојећа граница Генералног плана „Смедерево 2020.“.

Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.
299.
На основу члана 216. став 5., а у вези са чланом 25.
став 2. и чланом 35. став 10. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и

10. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

81/2009-испр.), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације за
грађевинско подручје Смедерева (у даљем тексту: План генералне регулације).
Члан 2.
Циљ израде Плана генералне регулације је: планска разрада усклађеног Генералног урбанистичког плана Смедерева за обухват грађевинског подручја Смедерева; стварање планског основа за изградњу и уређење простора, односно издавање локацијских и грађевинских дозвола у границама грађевинског подручја Смедерева;
усаглашавање планова детаљне регулације донетих на
основу раније важећег Закона о планирању и изградњи и
планова детаљне регулације чија је израда у току на основу
одлука о изради ових планова у складу са Генералним планом „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006) са планским решењима у Плану генералне
регулације и дефинисање свих елемената предвиђених чланом 26. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009 – испр.).
Члан 3.
За обрађивача Плана генералне регулације одређује се
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП.
Члан 4.
Граница Плана генералне регулације је граница
грађевинског подручја Смедерева, дефинисана Генералним
планом „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006).
Члан 5.
Површина обухвата Плана генералне регулације, односно површина грађевинског подручја Смедерева износи
4.712,20 ha.
Члан 6.
План генералне регулације се у поступку израде може
разрађивати по просторним целинама као посебним фазама, или се на основу ове Одлуке може израдити већи број
планова генералне регулације за грађевинско подручје
Смедерева, што ће се дефинисати у Концепту усклађивања
Генералног плана „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006) са Законом о планирању
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и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009 и 81/2009-испр.).
Члан 7.
Уколико се у Концепту усклађивања Генералног плана
„Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“,
број 9/2006) са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009испр.) утврди израда Плана генералне регулације по фазама, односно као већи број планова генералне регулације,
свака од фаза Плана, односно сваки појединачни план генералне регулације ће се радити у два корака: 1. корак – израда Концепта Плана; 2. корак – израда Нацрта Плана.
Члан 8.
Рок за израду Плана генералне регулације ће се
одредити у складу са фазама израде Плана, односно
утврђеним бројем посебних планова генералне регулације
за грађевинско подручје Смедерева, с тим да је најкаснији
рок за израду свих фаза Плана генералне регулације, односно свих посебних планова генералне регулације, 20 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 9.
Средства за израду Плана генералне регулације
обезбеђују се из буџетских средстава града Смедерева.
Члан 10.
За потребе израде Плана генералне регулације неће се
приступити изради Стратешке процене утицаја Плана на
животну средину.
За План генералне регулације важи Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину за Просторни план општине Смедерево и Генерални план „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број
9/2006).
Члан 11.
План генералне регулације се, након спроведене
стручне контроле, излаже на јавни увид у просторијама
Градске управе Смедерево, у трајању од 30 дана од дана
оглашавања.
Уколико се израда Плана генералне регулације одвија
по фазама, односно као већи број посебних планова генералне регулације, стручна контрола и јавни увид ће се
спроводити за сваку фазу Плана генералне регулације, односно за сваки појединачни план генералне регулације посебно, по процедури одређеној у ставу 1. овог члана.
Члан 12.
План генералне регулације, након обављене стручне
контроле и јавног увида, доноси Скупштина града Смедерева.
Уколико се План генералне регулације ради по фазама, односно као већи број посебних планова генералне
регулације, сваку од фаза, односно сваки појединачни план
генералне регулације, након спроведене процедуре из става
1. овог члана, доноси Скупштина града Смедерева.
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Члан 13.
Усклађени Генерални урбанистички план Смедерева
ће се примењивати након ступања на снагу Плана генералне регулације за грађевинско подручје Смедерева.
Члан 14.
До ступања на снагу Плана генералне регулације, у
границама његовог обухвата ће се примењивати одредбе
Генералног плана „Смедерево 2020.“ („Службени лист општине Смедерево“, број 9/2006).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-382/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

10. децембар 2009. године

спрамне отворе на просторијама за становање, а њихова
међусобна удаљеност је мања од четвртине висине вишег
објекта.
Изузетно од одредаба става 1. и 2. овог члана надлежни орган ће накнадно издати грађевинску, односно употребну дозволу, ако подносилац захтева за легализацију
приложи оверену сагласност власника суседног објекта.
Члан 3.
Не може се накнадно издати грађевинска, односно
употребна дозвола за објекат чија је спратност већа за једну
спратну и поткровну етажу, а висина већа за 5,0 м од прописане максималне спратности и висине објекта по зонама изградње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-388/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

300.
На основу члана 187. став 4. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009 и 81/2009 – испр.), члана 32. став 1. тачка 6., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године донела је

301.

ОД Л У КУ

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) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године, донела је

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
ОБЈЕКАТА У ПОГЛЕДУ УДАЉЕНОСТИ ОД
СУСЕДНОГ ОБЈЕКТА И ВИСИНЕ ОБЈЕКТА

РЕШЕЊЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови за легализацију
објеката у погледу удаљености објекта од суседног која
је мања од удаљености прописане одредбама Правилника
о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким
условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје
општинска односно градска управа („Службени гласник
Републике Србије“, број 75/2003) и висине објекта која је
већа од висине прописане истим Правилником.
Члан 2.
Не може се накнадно издати грађевинска и употребна
дозвола за све врсте објеката ако неки од грађевинских елемената објекта прелази на суседну парцелу.
Не може се накнадно издати грађевинска и употребна дозвола за слободностојеће објекте и објекте у прекинутом низу, свих врста и намена, у свим зонама изградње
ако објекти на наспрамним бочним фасадама садрже на-

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Статут Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању Смедерево, број 02/2009 од 10.11.2009. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-12/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

10. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

302.
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) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 18. седници одржаној
10. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник Фонда за развој
пољопривреде града Смедерева, број 320-165-09-03 од
12.10.2009. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-165/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

303.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 4. Одлуке о оснивању
Локалног савета за социјална питања („Службени лист општине Смедерево“, број 12/2007 и „Службени лист града
Смедерева“, број 9/2009),
Скупштина града Смедерева на 18. седници, одржаној
10. децембра 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
I
У Локални савет за социјална питања именују се:
1. Др Весна Јеремић-Драгојевић, члан, члан Градског већа града Смедерева, задужен за ресор здравства и социјалне заштите
Др Иван Стевановић, заменик члана, члан Градског већа града Смедерева, задужен за ресор заштите животне средине
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2. Саша Момић, члан, члан Градског већа града Смедерева, задужен за ресор рада и социјалних питања
Стојан Босић, заменик члана, одборник Скупштине града Смедерева
3. Гордана Соле, члан, представник Градске управе
Смедерево
Вида Наумовић, заменик члана, представник Градске управе Смедерево
4. Др Добрица Јанковић, члан, представник Здравственог центра „Свети Лука“ Смедерево
Др Анђелка Арсенијевић, заменик члана, представник Здравственог центра „Свети Лука“ Смедерево
5. Снежана Инић, члан, представник Основне школе
„Димитрије Давидовић“ Смедерево
Јелена Здравковић, заменик члана, представник
Основне школе „Димитрије Давидовић“ Смедерево
6. Милован Топаловић, члан, представник Економско-трговинске школе Смедерево
Душанка Филиповић, заменик члана, представник
Економско-трговинске школе Смедерево
7. Миодраг Надашкић, члан, представник Центра за
социјални рад Смедерево
Биљана Јашовић, заменик члана, представник
Центра за социјални рад Смедерево
8. Ковиљка Јовичић, члан, представник Дома за старе
и пензионере Смедерево
Недељка Манојлов, заменик члана, представник
Дома за старе и пензионере Смедерево
9. Биљана Петровић, члан, представник Националне
службе за запошљавање-Филијала Смедерево
Мирјана Алексић, заменик члана, представник
Националне службе за запошљавање- Филијала
Смедерево
10. Томислав Живановић, члан, представник Црвеног крста Смедерево
Радица Станковић, заменик члана, представник
Црвеног крста Смедерево
11. Слободанка Поповић, члан, представник Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама Смедерево
Снежана Јергер, заменик члана, представник
Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним
особама Смедерево
12. Снежана Миловановић, члан, представник Полицијске управе Смедерево
Слободан Јовановић, заменик члана, представник
Полицијске управе Смедерево
13. Војислав Младеновић, члан, представник Градског савеза социјално хуманитарних организација
Смедерево
Предраг Николић, заменик члана, представник Градског савеза социјално хуманитарних
огранизација Смедерево
14. Кенан Сулимани, члан, представник Ромског информативног центра „Дром“ Смедерево
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Селим Сулејмани, заменик члана, представник
Ромског информативног центра „Дром“ Смедерево
15. Лидија Јовановска, члан, представник Општинског суда Смедерево
Јасмина Николић, заменик члана, представник
Општинског суда Смедерево
16. Јасна Реџић, члан, представник Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“
Смедерево
Мирјана Ћосић, заменик члана, представник
Установе за предшколско васпитање и образовање
„Наша радост“ Смедерево
17. Весна Емершић, члан, представник Невладине
организације AMITY
Биљана Атанасковић, заменик члана, представник
Невладине организације AMITY
18. Војислав Павловић, члан, представник Удружења
пензионера града Смедерева
Радомир Живановић, заменик члана, представник
Удружења пензионера града Смедерева
19. Владимир Милетић, члан, представник Центра
друштвене иницијативе CEDI,
Дарко Мемедовић, заменик члана, представник
Центра друштвене иницијативе CEDI.
II
Задатак Локалног савета за социјална питања је
утврђивање приоритета у области социјалне политике, израда стратешког плана и појединачних акционих планова у
наведеној области, као и иницирање развоја и праћења партнерства између локалне самоуправе, надлежних установа
и институција и невладиних организација.
III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи
Решење о именовању чланова Локалног савета за социјална
питања („Службени лист општине Смедерево“, број
12/2007, 13/2007 и 14/2007).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-361/2009-11
У Смедереву, 10. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
304.
На основу члана 46. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 45.
став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист

10. децембар 2009. године

града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 3. и 5. Одлуке о
оснивању Савета за младе града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 10/2009),
Градско веће града Смедерева, на 53. седници
одржаној 27. новембра 2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Савет за младе града Смедерева именују се:
1. Ненад Максић, члан Градског већа града Смедерева
задужен за ресор омладине и спорта
2. Андреја Павловић, шеф Кабинета градоначелника
града Смедерева
3. Марина Јанковић, координатор Канцеларије за
младе
4. Маријана Алексић, представник Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево
5. Горан Јанчић, спортски директор Одбојкашког клуба Смедерево
6. Ивана Тодосијевић, представник Центра друштвене иницијативе - CEDI
7. Снежана Миловановић, представник Полицијске
управе у Смедереву
8. Марија Степановић, представник Центра за
социјални рад Смедерево
9. Данијел Станковић, представник Форума ромских
невладиних организација Смедерево
10. Јована Митровић, представник „Уније активних
грађана“ Смедерево
11. Др Емилија Басарић, представник Здравственог
центра „Свети Лука“ у Смедереву
12. Миљан Губеринић, представник Центра за културу Смедерево
13. Весна Емершић, представник невладине организације AMITY
14. Анђела Михајловић, представник Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Смедерево
15. Сања Милосављевић, представник Савеза спортова Смедерево
16. Бојана Лекић, представник Активизма младих Гимназија Смедерево
17. Доротеја Ђорђевић, представник Активизма младих - Гимназија Смедерево
18. Мирослав Бранковић, музичар и текстописац
19. Вишња Рајковић, дипломирани педагог
20. Слободан Николић, кошаркашки тренер
II
Задатак Савета за младе града Смедерева је
унапређење положаја и подршка младих у свим сегментима друштвеног живота у граду, развијање, успостављање и
праћење сарадње између локалне самоуправе, надлежних
институција и установа, невладиних организација и омла-

10. децембар 2009. године
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динских организација у креирању и спровођењу омладинске политике кроз израду локалних акционих планова за
младе.
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Градско веће града Смедерева, на 56. седници
одржаној 9. децембра 2009. године, донело је
РЕШЕЊЕ

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-360/2009-11
У Смедереву, 27. новембра 2009. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И
ЛОКАЛНОМ САОБРАЋАЈУ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
ПО “ЛАСТА” СМЕДЕРЕВО
I

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

Даје се сагласност на цене превоза путника у градском, приградском и локалном саобраћају у експлоатацији
ПО „Ласта“ Смедерево, и то:
1. градски превоз
Километара
од 0 – 5 км
од 6 – 10 км

305.
На основу члана 86. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 54. седници
одржаној 1. децембра 2009. године, донело је

Километара
од 0 - 5 км
од 6 - 10 км
од 11 - 15 км
од 16 - 20 км
од 21 - 25 км
од 26 - 30 км

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево, број 23/2009 од 27.11.2009. године.
II
у

Цена без ПДВ-а
46,30 дин.
55,56 дин.
78,70 дин.
83,33 дин.
89,81 дин.
97,22 дин.

Цена са ПДВ-ом
50,00 дин.
60,00 дин.
85,00 дин.
90,00 дин.
97,00 дин.
105,00 дин.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 15.
децембра 2009. године.

I

објавити

Цена са ПДВ-ом
50,00 дин.
60,00 дин.

2. приградски и локални превоз

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО

Решење
Смедерева“.

Цена без ПДВ-а
46,30 дин.
55,56 дин.

„Службеном

листу

града

III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решења о давању сагласности на цене
превоза путника у градском, приградском и локалном
саобраћају у експлоатацији ПО „Ласта“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 1/2008).
IV

Број 02-388/2009-11
У Смедереву, 1. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-27/2009-11
У Смедереву, 9. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

306.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005
– испр. 123/2007- др. закон) и члана 2. Одлуке о начину
образовања цена у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2009),

ГРАДОНАЧЕЛНИК
307.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
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Градоначелник града Смедерева, дана 12. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 динара Боксерском клубу „Смедерево“ за
учешће у такмичарској сезони.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 25.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.025.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4968/2009-11
У Смедереву, 12. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
308.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуке о измени и
допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину, од
30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник, функција 160
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 47, економска класификација 499 - Стална
резерва, одобравају се новчана средства за накнаду штете
настале од удара грома на основу Уверења Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Одсека за заштиту и спасавање у Смедереву, као и Комисије за проце-
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ну непокретности Градске управе Смедерево у износу од
169.132,80 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 45 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода, економска класификација
- 484 у укупном износу од 169.132,80 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.254.795,80 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4540/2009-11
У Смедереву, 13. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
309.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 75.302,00 динара бруто за исплату накнада ангажованим извршиоцима посла на промовисању манифестације
„Тврђава театар“, у периоду од 10. до 21. августа 2009. године, у складу са закљученим уговорима о делу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 35 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 75.302,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.875.302,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4959/2009-11
У Смедереву, 23. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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310.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 84.408,00 динара на име недостајућих средстава за исплату материјалног обезбеђења породицама хранилаца који
су на одслужењу војног рока за месец октобар 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 040 –
Породица и деца, позиција 25 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, у укупном
износу од 84.408,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.084.408,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5240/2009-11
У Смедереву, 23. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
311.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 150.000,00 динара Удружењу потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918 године и поштовалаца
Ковин на име учешћа у финансирању трошкова подизања
споменика у Ковину палим ратницима који су бранили
Смедерево и околину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту, позиција 67 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном износу од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.477.500,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4754/2009-11
У Смедереву, 23. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
312.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 2.187.437,00 динара Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Смедерево за финансирање послова на хватању и чувању паса луталица у периоду од 1. августа до 31. октобра 2009. године, по основу VIII, IX и X привремене ситуације, а у складу са закљученим Анексом III
уговора, број 400-5345/2009-13 од 25.11.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.4. -Заштита животне средине, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, позиција 106 – Услуге
очувања животне средине, економска класификација 424,
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у укупном износу од 2.187.437,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 44.451.305,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. децембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ

Број 400-5345/2009-11
У Смедереву, 25. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
313.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 26. новембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 20.000,00 динара Адамовић Милени из Осипаонице
за исплату родитељског додатка за новорођену децу по
основу Одлуке о родитељском додатку за новорођену децу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 040 –
Породица и деца, позиција 24 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 15.020.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5222/2009-11
У Смедереву, 26. новембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
314.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 241.265,00 динара Канцеларији за младе и то
за спровођење пројекта „Израда локалног акционог плана
за младе у Смедереву“ у износу од 199.820,00 динара и на
име обављеног посла координатору Канцеларије за младе,
а по основу Анекса Уговора о делу у износу од 41.445,00
динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту, позиција 22 – Канцеларија за младе, економска класификација 463, у укупном износу од 241.265,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.241.265,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5242/2009-11
У Смедереву, 2. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
315.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. децембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о изме-

10. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ни и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 динара Фудбалском клубу „Борац“ из Раље
за набавку спортске опреме.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 25.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.050.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5347/2009-11
У Смедереву, 2. децембра 2009. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4975/2009-11
У Смедереву, 2. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
317.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. децембра
2009. године, донео је

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

316.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. децембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 61.984,00 динара за измирење обавезе према Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Смедерево по
основу Рачуна број 929073 од 20.11.2009. године за радове
на вршењу комуналне делатности заједничке потрошње за
октобар 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 630 –
Водоснабдевање, позиција 59 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 61.984,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
7.261.984,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Страна 11 – Број 19

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени
и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину
од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 1.080.000,00 динара за исплату родитељског додатка за
новорођену децу и то у једнократном износу од 20.000 динара мајкама наведеним у Закључку, број 400-5096/2009-11
од 9.11.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 040 –
Породица и деца, позиција 24 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472, у укупном
износу од 1.080.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.100.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5096/2009-11
У Смедереву, 2. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

318.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),

Страна 12 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелник града Смедерева, дана 2. децембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени
и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину
од 30.10.2009. године, раздео 2 – Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у износу од
123.178,00 динара на име исплате отпремнина у складу са
чланом 50. Уредбе о накнадама трошкова државних службеника и намештеника („Службени гласник Републике
Србије“, број 98/2007-пречишћен текст).
2.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 81 – Социјална давања запосленима, економска класификација 414, у укупном износу од 123.178,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.123.178,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5470/2009-11
У Смедереву, 2. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 250.000,00 динара Фудбалском клубу „Железничар“
Смедерево ради измирења обавеза према службеним лицима на утакмицама, трошкове превоза, лиценце тренера,
трошкове чланарине, регистрације, пререгистрације играча
и набавку спортске опреме.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 250.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.300.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5520/2009-11
У Смедереву, 7. децембра 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
320.
На основу члана 24. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
17. став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду месних заједница у општини Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 18/2002 и „Службени лист
општине Смедерево“, број 10/2004 и 11/2004), доносим

319.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. децембра
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009.
годину од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник,

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУЊЕВАЦ
1. Расписујем изборе за чланове Савета месне
заједнице Луњевац за 21. фебруар 2010. године.
2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да
теку 11. јануара 2010. године.
3. Избори за чланове Савета месне заједнице
Луњевац спровешће се у складу са Одлуком о образовању,
организацији и раду месних заједница у општини
Смедерево.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 013-13/2009-11
У Смедереву, 7. децембра 2009. године
Председник Скупштине Града
Горо Реџић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 19

Страна 14 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

247. Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на у
територији града Смедерева за 2009. годину

1

248. Решење о давању сагласности на Статут
Установе Спортски центар Смедерево

58

249. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција” Смедерево

58

250. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Смедерево

58

251. Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“
Смедерево

59

252. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за културу Смедерево

59

253. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за културу Смедерево

59

254. Решење о измени решења о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево

60

255. Решење о измени решења о именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Смедерево

60

256. Решење о измени решења о оснивању Комисије за кадровска питања и јавна признања
и именовању чланова Комисије

61

256. Решење о престанку мандата одборника

61

Страна 15 – Број 19

Страна 16 – Број 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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