ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 2

СМЕДЕРЕВО, 27. ФЕБРУАР 2009. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
3.
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),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, донела је

4.
На основу члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
АНДРЕЈИ ПАВЛОВИЋУ, одборнику Скупштине
града Смедерева изабраном са Изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“ престаје мандат одборника са 24.
фебруаром 2009. године, пре истека времена на које је изабран због преузимања посла, који је у складу са законом
неспојив са функцијом одборника.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Андреја Павловић, одборник Скупштине града Смедерева изабран са Изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“ дана 24. фебруара 2009. године засновао је радни однос у Градској управи Смедерево.
Чланом 30. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
утврђено је да одборник не може бити запослен у Градској
управи, 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, који је
у складу са законом неспојив 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 02-103/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Добрисаву Јовановићу и Љиљани Глигоријевић,
одборницима Скупштине града Смедерева изабраним
са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“ престаје мандат одборника са 26. фебруаром 2009. године, пре истека времена на које су изабрани,
с обзиром да је подносилац Изборне листе, у име одборника, председнику Скупштине града поднео њихове бланко
оставке на функцију одборника у Скупштини града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Дана 21. фебруара 2009. године од стране Душана Марића, председника Подунавског окружног одбора
Српске радикалне странке, као овлашћеног лица да у име
Српске радикалне странке, подносиоца Изборне листе
„Српска радикална странка – Томислав Николић“, спроводи све изборне радње у граду Смедереву, подноси бланко потписане оставке одборника Одборничке групе Српске
радикалне странке у Скупштини града Смедерева и подноси предлоге о додели мандата одборника у Скупштини града Смедерева кандидатима са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“, председнику Скупштине града Смедерева достављене су ми судски оверене неопозиве оставке на функцију одборника у Скупштини града Смедерева (оригинал), судски оверена овлашћења
Српској радикалној странци – подносиоцу Изборне листе
„Српска радикална странка – Томислав Николић“ да преда
оставку на функцију одборника (оригинал) и судски оверени уговори о регулисању међусобних односа између подносиоца Изборне листе и кандидата за одборника у Скупштини града Смедерева (оригинал) за Добрисава Јовановића и
Љиљану Глигоријевић, одборнике Српске радикалне странке у Скупштини града Смедерева.
Имајући у виду наведено, а сходно члану 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) одлучено је као у диспозитиву.
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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 02-104/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

27. фебруар 2009. године

одређеног питања које је предмет иницијативе, подноси
се и програм којим се утврђују извори, намене и укупна
финансијска средства која треба да се обезбеде из самодоприноса за реализацију одређеног пројекта.“
У члану 5. став 3. речи „Скупштини општине“
замењују се речима „Скупштини града“.
Члан 5.
У члану 6. речи „Општине“ замењују се речима „Града“, а речи „са п.о.“ бришу се.
Члан 6.

5.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 32. став 1. тачака 6. и 7., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачака 6. и 7. и чланова 78, 79, 80, 81. и 109. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА САМОДОПРИНОСА
Члан 1.

У члану 7. речи „Скупштина општине“ замењују се
речима „Скупштина града“.
Члан 7.
У члану 11. став 2. речи „Скупштина општине“
замењују се речима „Скупштина града“.
Члан 8.
У члану 13. речи „Скупштине општине“ замењују се
речима „Скупштине града“.
Члан 9.
У члану 14. став 1. речи „Скупштини општине“
замењују се речима „Скупштини града“.
У члану 14. став 2. речи „Службеном листу општине
Смедерево“ замењују се речима „Службеном листу града Смедерева“
Члан 10.

У Одлуци о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“,
број 3/2005 и 2/2007) у члану 1. речи „Општини Смедерево“, замењују се речима „граду Смедереву“ (у даљем тексту: Град).

У члану 24. реч „Општине“ замењује се речју „Града“.
Члан 11.
Члан 26. брише се.

Члан 2.
У члану 2. реч „Општине“ замењује се речју „Града“,
а речи „подручје Општине“ замењују се речима „подручје
целог Града“.
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи „Надлежни орган Општинске управе Смедерево“, замењују се речима „Надлежно
одељење Градске управе Смедерево“.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-1/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 4.
Члан 5. став 1. мења се и гласи:
„Иницијативу Скупштини града 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 предлога који је садржан у иницијативи за
доношење одлуке о спровођењу самодоприноса. Уз потпис
грађани дају и своје личне податке.“
Члан 5. став 2. мења се и гласи:
„Уз иницијативу за увођење самодоприноса, осим

6.
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) члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005 и
2/2007),

27. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, утврдила је

уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА
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 01.04.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
А) Капитални пројекти:
50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња и одржавање
сеоских улица, њивских путева, реконструкција НН- мреже, изградње водоводне мреже, изградња канализације)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, летња
позорница, школа, здравствена амбуланта, црква, ново
гробље и друго)
Б) текући трансфери:
50%
- 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 друго)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
- Редовна делатност 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
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
Граду Смедереву
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Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 25.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски

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, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде Града Смедерева.
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.
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.
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Члан 12.

Члан 5.

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

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

Члан 13.

Број 439-02/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 14.
Одлуку објавити у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број 439-02/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

8.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. 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 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, донела је

7.
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), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. 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 9. седници одржаној
26. фебруара 2009. године, донела је

ОД Л У КУ
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 Лугавчина, који ће се одржати 22.03.2009. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина.
Члан 2.

ОД Л У КУ

У Комисију за спровођење референдума именују се:

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
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 22.03.2009. 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.

1. Милица Ивановић, за председника
Томислав Поповић, за заменика председника
2. Живорад Дабић, за члана
Данијела Ристић, за заменика члана
3. Сања Ђорђевић, за члана
Бранислав Миљковић, 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 Мес-
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не заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.

Страна 5 – Број 2
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-472/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-02/2009-11
У Смедереву, 26. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

9.
На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 33.
и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005) и члана 19. став 1. тачка 15. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О РЕФИНАНСИРАЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ КРЕДИТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Доноси се Одлука о рефинансирању постојећег кредита града Смедерева који је потписан са Raiffeisenbankom a.d.
Beograd јуна 2006. године по Уговору о дугорочном кредиту
Бр.265-0000001152382-38 и Уговору о дугорочном кредиту
Бр.265-0000001106598-38, на име финансирања капиталних инвестиција, пројекта реконструкције саобраћајница и
пројекта изградње водоводне мреже у насељима општине
Смедерево у зони II и зони III.
Члан 2.
Вредност јавне набавке биће неотплаћени износ главнице постојећег кредита која ће се утврдити пре покретања
поступка.
Члан 3.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да спроведе поступак избора најповољнијег понуђача-финансијске
организације за рефинансирање постојећег кредита.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси градоначелник града Смедерева, по претходно прибављеној
сагласности Градског већа града Смедерева.

10.
На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 33.
и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005) и члана 19. став 1. тачка 15. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Доноси се Одлука о задуживању града Смедерева, на име финансирања капиталних инвестиција,
финансирања пројекта изградње базена, финансирања
пројекта реконструкције улице Краља Петра I, као и за
реконструкцију улице Народног фронта са реконструкцијом
раскрснице улица Народног фронта, Србине, Горичке и
Мајке Југовића и за завршетак изградње Спортске хале у
Смедереву.
Члан 2.
Вредност јавне набавке на име финансирања поменутих пројеката из члана 1. ове Одлуке износи до 2.500.000
ЕУР-а.
Члан 3.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да спроведе поступак избора најповољнијег понуђача-финансијске
организације.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси градоначелник града Смедерева, по претходно прибављеној
сагласности Градског већа града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-665/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 6 – Број 2
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11.

27. фебруар 2009. године

На основу члана 38. Закона о водама („Службени
гласник Републике Србије“, број 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,
54/96 и 101/05 – др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) ,
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је

За шумске површине које се налазе на ерозивном
подручју налаже се корисницима да ускладе шумско – привредне основе са захтевима антиерозивног газдовања шумом и да о предузетим мерама обавесте надлежну службу града.
Ерозивна подручја рудничких и индустријских
депонија, пепелишта, јаловишта антиерозивно уређује корисник тих површина и о предузетим мерама обавештава
надлежну службу града.

ОД Л У КУ

Члан 4.

О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Опште-административне антиерозивне мере се
примењују одмах и спроводе их власници и корисници
земљишта према упутствима стручне службе града.
У административно антиерозивне мере убрајају се:

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ерозивна подручја на
територији града Смедерева и прописују противерозивне
мере ради спречавања штета од ерозије.
Члан 2.
На основу Плана за проглашење ерозионих подручја
на територији општине Смедерево утврђују се следећа ерозивна подручја:
- Ерозивно подручје 1 (део КО Сеоне, део КО Удовице, део КО Смедерево, део КО Петријево)
- Ерозивно подручје 2 (део КО Удовице, део КО Смедерево)
- Ерозивно подручје 3 (део КО Смедерево)
- Ерозивно подручје 4 (део КО Вучак)
- Ерозивно подручје 5 (део КО Ландол, део КО Водањ,
део КО Петријево)
- Ерозивно подручје 6 (део КО Водањ, део КО Сеоне,
део КО Удовице)
- Ерозивно подручје 7 (део КО Мало Орашје)
- Ерозивно подручје 8 (део КО Мало Орашје, део КО
Биновац, део КО Друговац I)
- Ерозивно подручје 9 (део КО Мало Орашје, део КО
Друговац I)
- Ерозивно подрује 10 (део КО Друговац I)
- Ерозивно подрује 11 (део КО Друговац I)
- Ерозивно подрује 12 (део КО Друговац I и део КО
Суводол)
- Ерозивно подрује 13 (део КО Врбовац, део КО Раља,
део КО Колари)
- Ерозивно подручје 14 (део КО Михајловац)
- Ерозивно подручје 15 (део КО Ландол, део КО
Петријево, део КО Водањ)
- Ерозивно подручје 16 (део КО Бадљевица, део КО
Мало Орашје, део КО Друговац)
- Ерозивно подручје 17 (део КО Михајловац, део КО
Добри До).
Стручна служба Градске управе саставиће табеларни
приказ парцела које се налазе на ерозивним подручјима са
подацима о власницима односно корисницима, површини,
нагибу, начину искоришћавања земљишта и степену антиерозивног уређења парцеле.
Члан 3.
Након проглашења ерозивних подручја примењује се
скуп генералних административних антиерозивних забрана и мера које власници и корисници спроводе у дело.

1. Забрана кресања лисника (за сточну храну)
2. Забрана гајења окопавина на стрмим њивама (кукуруз и слично)
3. Забрана орања по нагибу земљишта
4. Забрана чисте сече шума на нагнутим теренима
5. Забрана испаше на деградираним пашњацима
6. Обавеза орања по изохипси (контури)
7. Обавеза претварање деградираних њива у ливаде
8. Обавеза мелиорација деградираних пашњака
9. Обавеза пошумљавања голети
10. Обавеза конверзије једногодишњих култура у
вишегодишње на деградираним површинама
11. Обавеза антиерозивног газдовања земљиштем
12. Обавеза антиерозивног газдовања шумама.
Наведене мере се прописују за сваку појединачну парцелу која се налази на ерозивном подручју и уносе у табелу,
с тим што се прописује мера која ће највише одговарати антиерозивном начину газдовања земљиштем уз настојање да
се том приликом не умање приходи корисника са те површине.
Уколико се антиерозивном мером пропише промена
катастарске културе са Законом прописаним већим катастарским приходом, задржава се претходна основица док
се у супротном основица умањује.
Члан 5.
Стање на терену редовно контролишу надлежне службе, уз обавезу да се једанпут годишње врши ревизија Плана
и заведене мере пооштравају уколико примењена мера није
дала очекиване резултате.
Члан 6.
Редослед приоритета за приступање комплексном антиерозивном уређењу доноси Скупштина града на препоруку стручних служби укључених у Програм спровођења
антиерозивних мера.
На основу стања ерозије и обима штете која је проузрокована на конкретном ерозивном подручју утврђује
се следећи приоритет уређења „ерозивних подручја“ на
територији града Смедерева:
1.
2.
3.
4.

град Смедерево (делови КО Смедерево)
село Сеоне (делови КО Сеоне)
село Удовице (делови КО Удовице)
село Водањ (делови КО Водањ)
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5. село Ландол (делови КО Ландол)
6. село Вучак (делови КО Вучак)
7. село Мало Орашје (делови КО Мало Орашје)
8. село Биновац (делови КО Биновац)
9. село Бадљевица (делови КО Бадљевица)
10. село Друговац (делови КО Друговац)
11. село Суводол (делови КО Суводол)
12. село Колари (делови КО Колари)
13. село Михајловац (делови КО Михајловац)
14. село Добри До (делови КО Добри До).

уколико су средства за ову намену претходно обезбеђена у
буџету града Смедерева.

Члан 7.

Одељење за јавне набавке и Национални инвестициони план, спроводи поступак јавне набавке услуга – превоз
ученика средњих школа.

Јавно упознавање обвезника на проглашеном ерозивном подручју са обавезама спровођења антиерозивних
мера, као и са користима које може на тај начин остварити,
организоваће надлежни орган града.
Непоштовање прописаних мера повлачи примену законом прописаних санкција.
Члан 8.
Надзор над спровођењем антиерозивних мера врши
надлежна служба града, односно стручна организација
којој буде поверено обављање тог задатка.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 2.
Средње школе достављају Превознику и Одсеку за
јавне службе Градске управе Смедерево списак ученика
путника. Списак садржи: назив школе, име и презима ученика и релацију на којој путују.
Члан 3.

Члан 4.
Градоначелник града Смедерева по спроведеном поступку јавне набавке закључује уговор о превозу ученика
средњих школа са најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се
од 01.01.2009. године.
Број 400-372/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Број 320-312/2008-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

12.
На основу члана 144. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004, 62/2004 –
испр., 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005
– испр. др. закона и 101/2005 - др. закон) , 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 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Ученици средњих школа града Смедерева, који имају
пребивалиште на територији Града, остварују право на
регресирање дела трошкова превоза до школе у градском
и приградском саобраћају на територији града Смедерева,

13.
На основу члана 9. став 4. 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, 29/01, 84/04, 101/05 – др.
закон и 115/05) , 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 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЧЛАНОВА
СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
СМЕДЕРЕВО, УДРУЖЕЊА РАТНИХ И
МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
СМЕДЕРЕВО И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНИХ
ЖРТАВА РАТА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Чланови социјално-хуманитарних организација Смедерево, Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Смедерево и Организације цивилних жртава рата Смедерево, који имају пребивалиште на територији Града,
остварују право на бесплатан превоз у градском и приград-
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ском саобраћају на територији града Смедерева, уколико су
средства за ову намену претходно обезбеђена у буџету града Смедерева.
Члан 2.
Социјално-хуманитарне организације, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида и Организација цивилних жртава рата достављају Превознику и Одсеку за
јавне службе Градске управе Смедерево списак чланова.
Списак садржи: назив организације, односно удружења,
име и презиме чланова и релацију на којој путују.

27. фебруар 2009. године

тан превоз у градском и приградском саобраћају уз обавезу да сваког месеца уплате одређени износ на име трошкова штампања карата.
Корисници право на превоз остварују путем претплатне карте само на означеној релацији и то неограничени број
пута у току дана.
Члан 2.
Средства за регресирање трошкова превоза лица
старијих од 65 година обезбеђују се у буџету града Смедерева.

Члан 3.

Члан 3.

Одељење за за јавне набавке и Национални инвестициони план, спроводи поступак јавне набавке услуга – превоз чланова социјално-хуманитарних организација Смедерево, Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида
Смедерево и Организације цивилних жртава рата Смедерево.

Одељење за јавне набавке и Национални инвестициони план спроводи поступак јавне набавке услуга – превоз
лица старијих од 65 година.

Члан 4.
Градоначелник града Смедерева по спроведеном поступку јавне набавке закључује уговор о превозу чланова социјално-хуманитарних организација Смедерево,
Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Смедерево и Организације цивилних жртава рата Смедерево са
најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се
од 01.01.2009. године.

Члан 4.
Градоначелник града Смедерева по спроведеном поступку јавне набавке закључује уговор о превозу лица
старијих од 65 година са најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењиваће се од 01.01.2009. године.
Број 400-513/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Број 400-373/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
14.
На основу члана 9. став 4. 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), 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 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је

15.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. 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 8. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), 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 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
О Д Л У К У

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЛИЦА
СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА

Члан 1.

Члан 1.
Лица старија од 65 година са пребивалиштем на
територији града Смедерева остварују право на беспла-

У Одлуци о оснивању Предузећа за планирање и
изградњу града („Међуопштински службени лист“, број
8/1989 и 2/1991 и „Службени лист општина Смедерево и
Ковин“ број 3/1995) назив Одлуке мења се и гласи:
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„Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.“.

га има исписан текст: Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП и у средини седиште предузећа.“

Члан 2.

Члан 7.

Члан 1. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Град Смедерево оснива јавно предузеће за
управљање грађевинским земљиштем и путевима, урбанизам и изградњу на територији града Смедерева, које за
потребе Града врши: обезбеђивање услова за уређивање,
коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта, припрему програма уређења грађевинског
земљишта, послове делимичног припремања и опремања
грађевинског земљишта, послове реализације стицања права на коришћење грађевинског земљишта по основу закупа,
наплату накнада за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и закупнина од закупа грађевинског земљишта,
управљање локалним путевима, улицама и некатегорисаним путевима, припрему и израду просторних и урбанистичких планова, давање урбанистичких мишљења, сагласности, решења и друге послове из области урбанизма,
изградњу и одржавање јавне расвете, изградњу и одржавање
посебних објеката на јавним површинама, припрему израде студија, елабората, анализа и пројеката, давање стручног
надзора над изградњом, доградњом, реконструкцијом или
адаптацијом јавних објеката када се радови финансирају
средствима локалне самоуправе на територији Града и друге послове из надлежности локалне самоуправе од значаја
за развој Града.“.

Члан 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Дирекција, за рачун Града, у складу са годишњим
Програмом пословања, обавља следеће послове:

Члан 3.
У члану 2. Одлуке о оснивању Предузећа за планирање
и изградњу града („Међуопштински службени лист“, број
8/1989) реч „Општина“ замењује се речју „град“.
Члан 4.
Члан 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Јавно предузеће послује под пуним пословним именом: Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП (у даљем тексту: Дирекција).
За промену пословног имена потребна је сагласност
оснивача.“
Члан 5.

1. Из области старања о јавном грађевинском
земљишту:
- припрема дугорочне, средњорочне и годишње програме уређивања јавног грађевинског земљишта,
- стара се, у домену својих надлежности, о коришћењу
јавног грађевинског земљишта у складу са наменама
предвиђеним плановима, у складу са законом,
- прибавља у својину земљиште планирано за јавно
грађевинско земљиште,
- сарађује са надлежним органима Градске управе у
припреми општих аката из надлежности локалне самоуправе који се односе на управљање грађевинским земљиштем,
- устројава и води информациону основу о јавном
грађевинском земљишту и стара се о евидентирању јавног
грађевинског земљишта у јавне евиденције својине о непокретностима.
2. Из области припремања јавног грађевинског
земљишта:
- планира и организује извођење истражних радова,
- припрема, самостално израђује и организује израду
геодетских и других подлога у домену својих надлежности,
- планира и организује израду пројектне и друге
техничке документације за изградњу, реконструкцију и
одржавање општинских путева и улица, јавних површина
и јавне расвете,
- планира и организује израду пројектне и друге техничке документације за изградњу, реконструкцију и одржавање
објеката када се исти финансирају средствима локалне самоуправе,
- врши расељавање и рушење објеката који су за то
планом предвиђени,
- планира и организује израду пројектне документације
и организује и надзире извођење радова на санацији терена.
3. Из области опремања јавног грађевинског земљишта:

Члан 6.

- планира, организује и врши надзор над извођењем
радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева и улица, изградњи, реконструкцији, уређењу,
одржавању и заштити јавних површина и изградњи,
реконструкцији и одржавању јавне расвете,
- планира, организује и врши надзор при изградњи,
реконструкцији и одржавању објеката када се исти
финансирају средствима локалне самоуправе.

Члан 5. Одлуке о оснивању Предузећа за планирање
и изградњу града (‚‘Међуопштински службени лист‘‘, број
8/1989) мења се и гласи:
„Дирекција у свом пословању користи печат округлог
облика пречника 3,2 cm који по ивици унутрашњег кру-

4. Из области стварања услова за финансирање
уређивања јавног грађевинског земљишта:
- утврђује и наплаћује закупнине за грађевинско
земљиште, накнаде за уређивање грађевинског земљишта
и накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

Члан 3. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Седиште Дирекције је у Смедереву, Трг републике 5.
Промена седишта јавног предузећа врши се уз сагласност оснивача у складу са законом.“
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5. Из области коришћења осталог грађевинског
земљишта:
- стара се о рационалном коришћењу осталог
грађевинског земљишта,
- припрема програме уређења осталог грађевинског
земљишта,
- прибавља, уређује, даје у закуп или отуђује остало
грађевинско земљиште, у складу са законом,
- устројава и води информациону основу о осталом грађевинском земљишту у државној својини и стара се о евидентирању тог грађевинског земљишта у јавне
евиденције својине о непокретностима.
6. Из области просторног планирања:
- припрема и израђује програме за израду просторних
планова и других планских докумената из надлежности локалне самоуправе,
- припрема и израђује просторне планове и друга
планска документа из надлежности локалне самоуправе.
7. Из области урбанистичког планирања:
- припрема и израђује програме за израду урбанистичких планова из надлежности локалне самоуправе,
- припрема и израђује урбанистичке планове из надлежности локалне самоуправе,
- израђује урбанистичке пројекте,
- даје урбанистичке сагласности, мишљења, идејна
решења и слично, у складу са градским одлукама.
8. Из области управљања путевима, путним објектима,
аутобуским стајалиштима, објектима, постројењима
и уређајима за одводњавање ради заштите пута и
саобраћајном сигнализацијом:
- управља општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима као управљач јавног пута у смислу Закона о јавним путевима,
- поверава или самостално извршава послове и
врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању,
реконструкцији и одржавању путних објеката на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,
- поверава или самостално извршава послове и
врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању,
реконструкцији и одржавању аутобуских стајалишта,
- поверава или самостално извршава послове и
врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању,
реконструкцији и одржавању објеката, постројења и
уређаја за одводњавање ради заштите пута на општинским
путевима, улицама и некатегорисаним путевима,
- поверава или самостално извршава послове и
врши стручни надзор на пројектовању, изграђивању,
реконструкцији и одржавању саобраћајне сигнализације на
општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,
- сарађује са надлежним органима Градске управе у припреми општих аката из надлежности локалне самоуправе који се односе на управљање путевима, путним објектима, аутобуским стајалиштима, објектима,
постројењима и уређајима за одводњавање ради заштите
пута и саобраћајном сигнализацијом на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима.
У циљу и за потребе обављања послова из става 1. овог
члана Дирекција може да врши или организује обављање
свих потребних припремних, стручних, оперативних, организационих и сличних послова.
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Дирекција за трећа лица и по тржишним условима:
- припрема и израђује програме за израду просторних
планова и других планских докумената,
- припрема и израђује просторне планове и друга
планска документа,
- припрема и израђује програме за израду урбанистичких планова,
- припрема и израђује урбанистичке планове,
- израђује урбанистичке пројекте,
- даје урбанистичка мишљења,
- израђује идејна решења, идејне и главне пројекте,
- пружа услуге спровођења јавних набавки,
- пружа услуге стручног надзора при изградњи,
реконструкцији или одржавању објеката,
- пружа услуге стручно-техничке и оперативнотехничке природе,
- даје у закуп пословни и стамбени простор којим располаже,
- даје у закуп делове антенског стуба према његовој
намени,
- обавља технички пријем објеката, техничку контролу и ревизију инвестиционо-техничке документације и
обавља вештачење и експертизе,
- изграђује и поставља објекте за пружање услуге рекламног оглашавања и пружање услуге рекламног
оглашавања на објектима намењеним за такве потребе
(билбордови, бандароле и сл.).
Послове из става 1. овог члана Дирекција обавља за
територију града Смедерева утврђену Статутом града Смедерева.
Поред послова из овог члана Дирекција може
обављати и друге послове који су у њеној делатности у
складу са одлукама оснивача.‘‘
Члан 8.
Члан 5. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Предузеће обавља следеће делатности:
1. 01412 – уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина
2. 45110 – рушење и разбијање објеката; земљани радови
3. 45120 – испитивање терена бушењем и сондирањем
4. 45210 – груби грађевински радови и специфични
радови нискоградње
5. 45220 – монтажа кровних конструкција и
покривање кровова
6. 45230 – изградња саобраћајница и спортских терена
7. 45240 – изградња хидрограђевинских објеката
8. 45250 – остали грађевински радови, укључујући и
специјализоване радове
9. 45310 – постављање електричних инсталација и
опреме
10. 45320 – изолациони радови
11. 45330 – постављање цевних инсталација
12. 45340 – остали инсталациони радови
13. 45410 – малтерисање
14. 45420 – уградња столарије
15. 45430 – постављање подних и зидних облога
16. 45440 – бојење и застакљивање
17. 45450 – остали завршни радови
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18. 51520 – трговина на велико металима и металним
рудама
19. 51540 – трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање
20. 70110 – развој пројеката о некретнинама
21. 70120 – куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
22. 70200 – изнајмљивање некретнина
23. 70310 – агенција за некретнине
24. 72200 – пружање савета и израда компјутерских
програма
25. 74140 – консалтинг и менаџмент послови
26. 74150 – холдинг послови
27. 74200 – архитектонске и инжењерске активности и
технички савети
28. 74201 – просторно планирање
29. 74202 – пројектовање грађевинских и других
објеката
30. 74203 – инжењеринг
31. 74204 – остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети“
Члан 9.
У члану 8. став 2. Одлуке о оснивању Предузећа за
планирање и изградњу града („Међуопштински службени
лист“, број 8/1989) речи „Извршни савет“ замењују се речима „Градско веће“.
Члан 10.
Члан 6. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„У члану 8. А став 1. реч „општинског“ замењује се
речју „градског“, а реч „општине“ замењује се речју „Града“.
У члану 8. А став 1. алинеја 6. реч „општина“ замењује
се речју „Град“.
Иза алинеје 6. додаје се нова алинеја 7. која гласи:
„- приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа градова.“
У члану 8. А у ставу 2. реч „Општина“ замењује се
речју „Град“, а речи „уз сагласност Извршног одбора односно лица које је он својом одлуком овластио“ замењују се
речима „у складу са законом“.“
Члан 11.
Мења се члан 9. Одлуке о оснивању Предузећа за
планирање и изградњу града („Међуопштински службени лист“, број 8/1989) и члан 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању предузећа за планирање и изградњу
града „Планград“ („Међуопштински службени лист“, број
2/1991) и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Уговор садржи нарочито одредбе о:
1. раду и пословању предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења средстава у државној својини за обављање делатности од општег
интереса, у складу са законом;
3. обавезама предузећа у погледу обезбеђивања усло-
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ва за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када
нису обезбеђени економски и други услови за обављање
делатности од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању предузећа;
6. другим правима и обавезама која произилазе из
одредаба закона којим се уређује обављање поједине делатности од општег интереса и Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за остваривање
и заштиту општег интереса.“
Члан 12.
Иза члана 9. Одлуке о оснивању Предузећа за
планирање и изградњу града („Међуопштински службени лист“, број 8/1989) и члана 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању предузећа за планирање и изградњу
града „Планград“ („Међуопштински службени лист“, број
2/1991) додаје се нови члан 9. А који гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.“
Члан 13.
Иза члана 9. Одлуке о оснивању Предузећа за
планирање и изградњу града („Међуопштински службени лист“, број 8/1989) и члана 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању предузећа за планирање и изградњу
града „Планград“ („Међуопштински службени лист“, број
2/1991) додаје се нови члан 9. Б који гласи:
„Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га оснивачу на
сагласност најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
Програм садржи:
1. планирање извора прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености у предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
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4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника надзорног одбора и чланове управног и надзорног одбора.
5. Програм се сматра донетим када на њега да сагласност оснивач.
6. Програм на који је оснивач дао сагласност доставља
се министарству надлежном за послове трговине, послове
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе.‘‘
Члан 14.
Члан 9. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Органи Предузећа су:
1. управни одбор, као орган управљања;
2. директор, као орган пословођења;
3. надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор чине управу Предузећа.“
Члан 15.
Члан 10. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града (‚‘Службени
лист општина Смедерево и Ковин‘‘, број 3/1995) мења се
и гласи:
„Члан 10. А мења се и гласи:
Председника и чланове управног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
оснивача и 3 представника запослених.
Председник управног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови управног одбора именују се на мандатни период од 4 године.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног капитала;
5. одлучује о основању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција,
као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела
у другом предузећу;
10. врши и дрге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.‘‘
Члан 16.
Члан 11. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Члан 10. Б мења се и гласи:
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Директора предузећа именује и разрешава оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Директор представља и заступа Предузеће; организује
и руководи процесом рада и води пословање Предузећа;
одговара за законитост рада Предузећа; предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово
спровођење; подноси финансијске извештаје, извештаје о
пословању и годишњи обрачун; извршава одлуке упавног
одбора; врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом.“
Члан 17.
Члан 12. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 3/1995) мења се и гласи:
„Председника и чланове надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених.
Председник и чланови надзорног одбора именују се
на мандатни период од 4 године.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана надзорни одбор истовремено доставља управном одбору.‘‘
Члан 18.
Члан 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града „Планград“
(„Међуопштински службени лист“, број 2/1991) брише се.
Члан 19.
У члану 13. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
3/1995) речи „општине Смедерево“ замењују се речима
„града Смедерева“.
Члан 20.
Члан 14. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града (‚‘Службени
лист општина Смедерево и Ковин‘‘, број 3/1995) брише се.
Члан 21.
Иза члана 19. Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Предузећа за планирање и изградњу града („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
3/1995) додаје се нови члан 20. који гласи:
„Имовину Предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије
од вредности и друга имовинска права, укључујући и пра-
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во коришћења добара у државној својини, односно добара
од општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег интереса може користити и средства у државној и другим облицима својине у складу са законом којим се уређује обављање
делатности од општег интереса, оснивачким актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом и уговором.‘‘
Члан 22.
Иза члана 20. додаје се нови члан 21. који гласи:
„Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине“.
Члан 23.
Иза члана 21. додаје се нови члан 22. који гласи:
„Општи акти Предузећа су статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим актима Предузећа.“
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16.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. 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 8. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), 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. и
члана 109. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 10/1998) у члану 1. став 1.
реч „Општина“замењује се речју „Град“.
Члан 2.

Иза члана 22. додаје се нови члан 23. који гласи:
„У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.“

У члану 2. став 1. мења се и гласи:
„Предузеће послује под пуним пословним именом
Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.“
У члану 2. став 3. мења се игласи:
„За промену пословног имена и седишта Јавног
предузећа потребна је сагласност оснивача.“

Члан 25.

Члан 3.

Иза члана 23. додаје се нови члан 24. који гласи:
„На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.“

Члан 4. мења се и гласи:
„Делатности предузећа су:
1. 40300 – производња и снабдевање паром и топлом
водом
2. 40203 – дистрибуција гаса
3. 70320 - управљање некретнинама за туђ рачун
4. 74700 – чишћење објеката
5. 45210 – груби грађевински радови и специфични
радови нискоградње
6. 45310 – постављање електричних инсталација и
опреме
7. 45320 – изолациони радови
8. 45330 – постављање цевних инсталација
9. 45340 – остали инсталациони радови
10. 45430 – постављање подних и зидних облога
11. 74203 – инжењеринг
12. 74202 – пројектовање грађевинских и других
објеката
13. 51540 – трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање
14. 51530 – трговина на велико дрветом и грађевинским
матријалом
15. 51120 – посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија

Члан 24.

Члан 26.
Дирекција је дужна да свој Статут усклади са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број 350-03/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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16. 51130 – посредовање у продаји дрвне грађе и
грађевинског материјала
17. 51140 – п о ср ед о ва њ е у п р од аји ма шина,
индустријске опреме“.
Члан 4.
У члану 5. став 2. број „2“ замењује се бројем „1“.
У члану 5. став 4. реч „општине“ замењује се речју
„града“, а број „4“ замењује се бројем „3“.
Члан 5.
У члану 9. реч „општина‘‘ замењује се речју „Град“.
Члан 6.
У члану 10. став 3. речи „Извршни одбор Скупштине
општине Смедерево“ замењују се речима „градоначелник
града Смедерева“.
Члан 7.
Члан 12. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито одредбе о:
1. раду и пословању предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења средстава у државној својини за обављање делатности од општег
интереса, у складу са законом;
3. обавезама предузећа у погледу обезбеђивања услова за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када
нису обезбеђени економски и други услови за обављање
делатности од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању предузећа;
6. другим правима и обавезама која произилазе из
одредаба закона којим се уређује обављање поједине делатности од општег интереса и Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за остваривање
и заштиту општег интереса.“.
Члан 8.
Члан 13. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и друго);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
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6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.“.
Члан 9.
У члану 14. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Управни одбор и директор чине управу Предузећа.“.
Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Председника и чланове управног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
оснивача и 3 представника запослених.
Председник управног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови управног одбора именују се на мандатни период од 4 године.“.
Члан 11.
Члан 16. мења се и гласи:
„Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у
другом предузећу;
10. врши и друге послове утврђене оснивачким актом
и статутом.“.
Члан 12.
Члан 17. мења се и гласи:
„Председника и чланове надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених.
Председник и чланови надзорног одбора именују се
на мандатни период од 4 године.“.
Члан 13.
Иза члана 17. додаје се члан 17.а) који гласи:
„Надзорни одбор:
1. надзире пословање предузећа;
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2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана надзорни одбор истовремено доставља управном одбору.“.
Члан 14.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.“.
Члан 15.
Иза члана 18. додаје се члан 18.а) који гласи:
„Предузеће заступа директор.
Директор представља и заступа Предузеће, организује
и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,
одговара за законитост рада Предузећа, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово
спровођење, подноси финансијске извештаје, извештаје о
пословању и годишњи обрачун, извршава одлуке управног
одбора; врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом.“.
Члан 16.
Чланови 20. и 24. бришу се.
Досадашњи чланови 21., 22., 23., 25. и 26. постају чланови 20., 21., 22., 23. и 24.
Члан 17.
Иза члана 24. додаје се нови члан 25. који гласи:
„Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га оснивачу на
сагласност најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Програм садржи нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености у предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника надзорног одбора и чланове управног и надзорног одбора.
Програм се сматра донетим када на њега да сагласност оснивач.
Програм на који је оснивач дао сагласност доставља
се министарству надлежном за послове трговине, послове
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе.“.
Члан 18.
Иза члана 25. додаје се нови члан 26. који гласи:
„Одлуку о расподели добити доноси управни одбор
Предузећа уз сагласност оснивача.
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Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.“.
Члан 19.
Иза члана 26. додаје се нови члан 27. који гласи:
„Имовину Предузећа чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије
од вредности и друга имовинска права, укључујући и право коришћења добара у државној својини, односно добара
од општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег интереса може користити и средства у државној и другим облицима својине у складу са законом којим се уређује обављање
делатности од општег интереса, оснивачким актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом, оснивачким актом и уговором.“.
Члан 20.
Иза члана 27. додаје се нови члан 28. који гласи:
„Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.‘‘.
Члан 21.
Иза члана 28. додаје се нови члан 29. који гласи:
„Општи акти Предузећа су статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим актима Предузећа.“.
Члан 22.
Иза члана 29. додаје се нови члан 30. који гласи:
„У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.“.
Члан 23.
Иза члана 30. додаје се нови члан 31. који гласи:
„На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.“.
Члан 24.
Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево дужно је да свој Статут усклади са одредбама
ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
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Члан 25.

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

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 2.500,00 до 10.000,00 динара казниће се физичко лице.

Број 023-3/2008-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

27. фебруар 2009. године

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 322-59/2008-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године

17.
На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004), чланова 20. став 1. тачка 11. и 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 29. став 2. и члана 33. Закона о прекршајима („Службени гласник СРС“, број 44/89, „Службени гласник Републике Србије, број 21/90, 11/92, 6/93-одлука УСРС, 20/93,
53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97-одлука УСРС, 36/98, 44/98,
„Службени листСРЈ“, број62/2001- одлука СУСи „Службени гласник Републике Србије“ број55/2004) и чланова
14. став 1. тачка 11, 19. став1. тачка 6. и члана 109. Статута града Смедерева(„Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
18.
На основу члана 14. 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 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је

ОД Л У КУ
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРАМА И НАЧИНУ ЗА
СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ
(ambrosia artemsifolia)

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО ЈП

Члан 1.
У Одлуци о мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије („Службени лист општине Смедерево“, број 7/2007), у члану 4. речи „општине Смедерево“,
замењују се речима „града Смедерева“, а речи „општина
Смедерево“ замењују се речима „град Смедерево“.

ДОБРИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.

Члан 2.

II

У члану 9. речи „Одељење за инспекцијске пословеОдсек за инспекцију заштите животне средине“, замењују
се речима „Одељење за инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, преко инспектора за заштиту животне
средине“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

I

Број 02-86/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године

Члан 3.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

У члану 12. став 1. речи „Општинско веће“, замењују
се речима „Градско веће“
Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
Новчаном казном од 15.000,00 до 500.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи или поступи противно одредбама чланова 3,4,5,6,7 и 8. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 2.500,00 до 10.000,00 динара казниће се одговорно лице
у правном лицу.

19.
На основу члана 14. 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 19. став 1. тачка 9. Ста-

27. фебруар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

тута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО ЈП
I
НЕНАД КРЧУМ, именује се за вршиоца дужности
директора Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-87/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
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21.
На основу члана 14. 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 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
ЈУЛИЈА СТОЈАДИНОВИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

20.
На основу члана 14. 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 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
МИЛОВАН СТОШОВИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-92/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Број 02-93/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
22.
На основу чланова 130. став 3. и 137. став 1. и 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/2005) 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 9. седници одржаној
27. фебруара 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ
„СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), мења се у тачки I, тако што се уместо председника Управног одбора Божо Мркеле, представника локалне самоуправе, именује Зорка Јанковић, представник локалне самоуправе.
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II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-94/2009-11
У Смедереву, 27. фебруара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
23.
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), 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 15. јануара
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), 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
Планинарско – смучарском друштву „Мироч“ из Смедерева
у износу од 31.000,00 динара за финансирање трошкова
превоза за акцију „25. Божићни успон на Ртањ“.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10- Физичка култура, функционална класификација 810 – Услуге рекреације и
спорта, позиција 143 – Дотације спортским организацијама
и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 31.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 38.031.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

24.
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), 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 22. јануара
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), 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 Друштву
за спорт и рекреацију инвалида општине Смедерево у износу од 50.000,00 динара за учешће у финансирању набавке блузе за члана Друштва, Јелену Пантовић ради наступа на светском купу у стрељаштву 24. марта 2009. године у
Пољској, у граду SZCZECIN.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална заштита – Општински савез социјално – хуманитарних
организација и Дотације социјално-хум.организацијама,
функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 145 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
28.235.700,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-51/2009-11
У Смедереву, 22. јануара 2009. године

4.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Уничевић, с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-66/2009-11
У Смедереву, 15. јануара 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

27. фебруар 2009. године

25.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број

27. фебруар 2009. године
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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), 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 4. фебруара
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), 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
Општинској организацији ивалида рада Смедерево Месној организацији „Раља“ у износу од 20.000,00 динара
за реализацију програма рада и функционисања у 2009.
години на рачун број 150-2200310000216-46 код Credy
banke Смедерево.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална
класификација 860 – Рекреација, култура и вере
некласификоване на другом месту, позиција 67 – Дотације
осталим удружењима грађана, економска класификација
481, у укупном износу од 20.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.180.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.

Градоначелник града Смедерева, дана 4. фебруара
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), 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
Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву у износу
од 416.185,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у
здравственим амбулантама у сеоским и градским месним
заједницама и Хитној помоћи за период од 12.01.2009.
године до 31.01.2009. године.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација
111 – Извршни и законодавни органи, позиција 40 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 416.185,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
8.416.185,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-441/2009-11
У Смедереву, 4. фебруара 2009. године

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-187/2009-11
У Смедереву, 4. фебруара 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Уничевић, с.р.
26.
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), 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 19 – Број 2

Градоначелник града Смедерева
Предраг Уничевић, с.р.
27.
На основу члана 49. став 4. 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), 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. фебруара
2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 20 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008), 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
набавку дизел горива на основу Одлуке Штаба зимске
службе града Смедерева, а према Плану Зимске службе у
износу од 1.000.000,00 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 -

27. фебруар 2009. године

484 у укупном износу од 1.000.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.000.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-707/2009-11
У Смедереву, 23. фебруара 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Уничевић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

3.

Решење о престанку мандата одборника

1

4.

Решење о престанку мандата одборника

1

5.

Одлука о измени Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса

2

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Лугавчина

2

7.

Одлука о расписивању референдума

4

8.

Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Лугавчина и именовању чланова
Комисије
4

6.

9.

Одлука о рефинансирању постојећег кредита
града Смедерева

10. Одлука о задуживању града Смедерева
11.

Одлука о утврђивању ерозивних подручја на
територији града Смедерева

5
5
6

12. Одлука о регресирању трошкова превоза ученика
средњих школа града Смедерева
7
13. Одлука о регресирању трошкова превоза чланова
социјално-хуманитарних организација Смедерево,
Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида
Смедерево и Организације цивилних жртава
рата Смедерево
7
14. Одлука о регресирању трошкова превоза лица
старијих од 65 година

8

15. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању
Предузећа за планирање и изградњу града

8

Рег. бр.
Страна
16. Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево
13
17. Одлука о измени Одлуке о мерама и начину за
сузбијање коровске биљке амброзије

16

18. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП

16

19. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП

16

20. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предизећа „Комуналац“
Смедерево
17
21. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предизећа „Комуналац“
Смедерево
17
22. Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
17
ГРАДОНАЧЕЛНИК
23. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 18
24. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 18
25. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 18
26. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 19
27. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 19
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