ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 9

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

СМЕДЕРЕВО, 9. ЈУН 2009. ГОДИНЕ

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини („Службени лист општине Смедерево“,
број 15/2006).

120.

Члан 5.

На основу члана 62 – 71. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006 и 65/2008), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 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),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 1.
Одређује се градоначелник града, као орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа
о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (у даљем тексту
„Министарство“), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини на територији града Смедерева.
Члан 2.
Одређује се градоначелник града као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања коју образује Скупштина града, доносе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини уз сагласност Министарства.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-9/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

121.
На основу члана 4. став 3. Закона о задужбинама,
фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“, број
59/89), 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 чланова 19. став 1. тачка
6., и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за подстицање
образовања и усавршавања младих талената Смедерево
(„Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 2/97 и
10/98) у члану 2. реч „општина“ замењује се речју „град “.

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се на
пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу, до привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини.

У члану 3. речи „друштвене заједнице“ замењују се
речима „локалне заједнице“ и речи „општине Смедерево“
замењују се речима „града Смедерева“.

Члан 4.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење

У члану 9. речи „општина Смедерево“ замењују се речима „град Смедерево“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
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Члан 4.

Члан 13. мења се и гласи:
„Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има председника, заменика председника и 7 чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, уз
могућност поновног именовања.“.
Члан 5.

штих аката усклади са овом Одлуком у року од 60 дана од
дана ступања на снагу исте.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 451-1/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

У члану 14. у ставу 1. алинеји 8. речи „Извршног одбора Скупштине општине“ замењују се речима „Градског
већа града Смедерева“.
Члан 6.
У члану 15. у ставу 1. речи „Скупштина општине Смедерево“ замењују се речима „Скупштина града Смедерева“.

9. јун 2009. године

122.

Члан 8.

На основу члана 70. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
47/2003 и 34/2006), 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 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

Чланови 18., 19. и 22. бришу се, а чланови 20., 21. и
23. постају чланови 18., 19. и 20.

ОД Л У КУ

Члан 9.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У КО СМЕДЕРЕВО

Члан 7.
Члан 16. мења се и гласи:
„Директора Фонда именује и разрешава Скупштина
града Смедерева.
Мандат директора Фонда траје 4 године.“.

У члану 21. речи „одговарајући органи Општинске
управе“ замењују се речима „надлежна одељења Градске
управе“.
Члан 10.
Фонд за подстицање образовања и усавршавања младих талената је дужан да одредбе Правилника и других опР.бр.
1
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Катастарске парцеле број
(старог премера)

Члан 1.
У Одлуци о одређивању јавног грађевинског
земљишта у КО Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 12/2005) члан 2. допуњује се следећим катастарским парцелама:

Катастарске парцеле број
(новог премера)

Култура

2

3

4

3048/1
427/1
511/1
511/2
441/6
441/5
441/2
439/7
430/4
436/2

10935/5
1020 (део), 1019 (део),690 (део)
696 (део)
696 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)
1022,1020/2 (део), 1020/5 (део)

Улица
ПАРК
„Веслачки клуб“
„Веслачки клуб“
Бивша „Тржница“
Бивша „Тржница“
Бивша „Тржница“
Бивша „Тржница“
Бивша „Тржница“
Бивша „Тржница“

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 463-32/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

9. јун 2009. године
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123.
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Члан 6.

На основу члана 69. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
члана 32. став 1. тачака 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/2007), члана 19. став 1. тачака 6. и чланова 64., 65., 66., 67. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗБОРУ ГРАЂАНА
Члан 1.
У Одлуци о збору грађана („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 18/2002 и „Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004) у члану 2. став 2. мења
се и гласи:
„Збор грађана сазива се за насељено место или део
насељеног места који може бити: заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице.“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи „Статутом општине“ замењују
се речима „Статутом града“.

Члан 12. мења се и гласи:
„Председник Савета месне заједнице или овлашћени
представник Савета месне заједнице отвара збор након
чега се бира председништво од 3 члана и записничар.
Збором грађана председава сазивач збора или
лице које он писменим путем овласти (у даљем тексту:
Председавајући).“.
Члан 7.
После члана 17. додаје се члан 17а) који гласи:
„Збор се прекида:
1. када се у току Збора број присутних, услед
напуштања, смањи и буде недовољан за пуноважно
одлучивање,
2. кад због дужине рада Збор не може да се заврши у
планирано време и
3. кад дође до тежег нарушавања реда, а председавајући
предузетим мерама није у могућности да успостави неопходан ред.
Збор се прекида и наставља одлуком председавајућег.
Прекинути Збор наставља са радом најкасније у року
од 30 дана.“.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 06-5/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Збор грађана већином гласова присутних усваја
захтеве и предлоге и упућује их Скупштини града или
појединим органима и службама града.
Органи и службе града дужни су да у року од 60 дана
од одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге
грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Скупштина града, односно Градско веће може одлучити да се збор грађана изјасни о одређеним предлозима
аката (статута, буџета, програма развоја и слично).“.
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
„Збор грађана може сазвати градоначелник, председник Скупштине града, овлашћени представник месне
заједнице или група од најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју за које се збор сазива.“.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

124.
На основу члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци
(„Службени гласник Републике Србије“, број 49/92, 29/93,
53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002-др.
закон, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.др.закона и 101/2005др. закон), чланова 9. став 4. и 25. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002 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 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

Члан 5.

ОД Л У КУ

Члан 7. мења се и гласи:
„О одржавању збора грађани се обавештавају
истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, путем
средстава информисања или на други уобичајен начин.
Лице које сазива збор (сазивач) дужно је да обавести
Градску управу о одржавању збора грађана најкасније 15
дана пре одржавања збора.“.

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се начин, услови и
критеријуми регресирања трошкова боравка деце у Устано-
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ви за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“
Смедерево (у даљем тексту: Установа).
Регресирање трошкова боравка деце врши се средствима буџета града Смедерева, буџета Републике и других
извора у складу са Законом.
Члан 2.
Акте којима се утврђује економска цена услуге по детету за целодневни боравак, полудневни боравак и боравак ради похађања целодневног припремног предшколског
програма у Установи, на предлог Установе, доноси градоначелник града Смедерева.
Члан 3.
Право на регресирање трошкова боравка остварују
сва деца предшколског узраста, која се налазе на целодневном боравку, полудневном боравку и целодневном боравку
ради похађања припремног предшколског програма, у висини од 60% економске цене услуге по детету.
Члан 4.
Корисници услуга чија се деца налазе на целодневном
боравку, полудневном боравку и целодневном боравку ради
похађања припремног предшколског програма, учествују у
финансирању трошкова боравка у висини од 40% економске цене услуге по детету.
Члан 5.
Средства за исхрану деце, која похађају припремни
предшколски програм, у трајању од 4 сата дневно, у години пред полазак у школу, уколико је исхрана организована,
обезбеђују корисници услуга.
Члан 6.
Трошкови које плаћају корисници услуга из члана 4.
ове Одлуке умањују се, и то за:
- 10% за свако дете из породице из које двоје деце истовремено борави у Установи;
- 25% за самохране родитеље са једним дететом; као и
за родитеље са једним дететом за које се остварује право на
родитељски додатак;
- 35% за самохране родитеље са двоје деце; као и
за родитеље са двоје деце за коју се остварује право на
родитељски додатак;
- 50% за треће дете из породице са троје и више деце;
- 75% за децу из материјално угрожених породица, које остварују право на материјално обезбеђење према
прописима из области социјалне заштите.
Уколико се применом критеријума из претходног става стекну услови за умањење по више основа, укупан проценат умањења не може бити већи од 90%.
Члан 7.
Деца са сметњама у развоју и деца без родитељског
старања, за коју се трошкови боравка не надокнађују из
буџета Републике, ослобођена су плаћања трошкова боравка у Установи.
Члан 8.
За дане присуства и дане када је дете неоправдано
одсутно из Установе корисници плаћају пуну цену, а за дане
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када је дете оправдано одсутно 50% цене услуге из чланова
4. и 6. ове Одлуке.
Оправдано одсустним сматра се изостанак због болести детета, што се правда потврдом лекара, због годишњег
одмора родитеља или старатеља детета и у случајевима
када родитељ, односно старатељ остварује право на
плаћено одсуство у складу са Законом и Колективним уговором, што се правда потврдом послодавца.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање делатности
и регресирању трошкова боравка деце у Установи за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“ у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2004).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-273/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
125.
На основу члана 4. став 3. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник
Социјалистичке Републике Србије“, број 59/89), 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 чланова 19. став 1. тачка 6. и 109.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за безбедност деце у
саобраћају општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево и Ковин“, број 9/2002) у називу Одлуке речи
„ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО“ замењују се речима „ГРАДА
СМЕДЕРЕВА“ и члановима 1., 2., 3., 7., 9. и 14. речи „општина Смедерево“ замењују се речима „града Смедерева“
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 9. у ставу 1. алинеје 1. и 6. бришу се.
Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
„Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
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Управни одбор има председника, заменика председника и седам чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године.“.
Члан 4.
У члану 14. у ставу 1. алинеји 8. речи „Извршног одбора Скупштине општине Смедерево“ замењују се речима
„Градског већа града Смедерева“.
Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
„Чланове Надзорног одбора именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има председника и 2 члана.
Мандат члановима Надзорног одбора траје 4 године.“.

Страна 5 – Број 9
Члан 2.

Задужују се надлежна одељења Градске управе Смедерево да ускладе одлуке из своје надлежности са одредбама ове Одлуке и сачине пречишћене текстове у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-55/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
„Директора Фонда именује и разрешава Скупштина
града Смедерева.
Мандат директора фонда траје 4 године.“.
Члан 7.
Члан 19. брише се, а чланови 20., 21., 22. и 23. постају
чланови 19., 20., 21. и 22.
Члан 8.
У члану 21. речи „Општинске управе“ замењују се речима „Градске управе“.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 024-43/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

126.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), чланова 19. став 1. тачка 6. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

127.
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), чланова 19. став 1.
тачка 6., и 109. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Локалног савета за социјална
питања („Службени лист општине Смедерево“, број
12/2007) члан 2. мења се и гласи:
„Савет је независан у свом раду и за свој рад одговара
Скупштини града Смедерева и градоначелнику града Смедерева.“.
Члан 2.
У члану 3. речи „Центра за социјални рад општине Смедерево“ и „Општинског савеза социјалнохуманитарних организација Смедерево“ замењују се речима „Центра за социјални рад Смедерево“ и „Градског савеза социјално-хуманитарних организација Смедерево“
и додају речи „Удружења пензионера града Смедерева“ и
„Центра друштвене иницијативе - CEDI“.

ОД Л У КУ

Члан 3.

О УСКЛАЂИВАЊУ ТЕРМИНОЛОШКИХ ОДРЕДБИ
ВЕЗАНИХ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ГРАДА

Члан 4. мења се и гласи:
„Савет чине председник Савета, заменик председника
Савета, чланови Савета и њихови заменици.
Чланове и заменике чланова Савета предлажу
институције из члана 3. Одлуке.
Скупштина града именује чланове и заменике чланова Савета.“.

Члан 1.
У свим одлукама које не захтевају суштинске промене
термини досадашњег статуса Општине замењују се терминима новодобијеног статуса Града.
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Члан 4.

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:
„Председник и заменик председника Савета бирају
чланови Савета већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Функционисање Савета регулише се Пословником о
раду, који усваја Скупштина града.“.

Члан 4.мења се и гласи:
„За службено путовање у земљи, ван територије Града Смедерева, председнику Комисије и члану Комисије за
геодезију припада дневница у складу са Законом.“.

Члан 5.

У члану 6. речи „Председник општине Смедерево“
замењују се речима „Градоначелник града Смедерева“.

Члан 4.

Чланови 6. и 7. Одлуке бришу се, а досадашњи чланови 8. и 9. постају чланови 6. и 7. Одлуке.
Члан 6.

Члан 5.
У члану 7. речи „Општине Смедерево“ замењују се
речима „Града Смедерева“.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-115/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 6.
Досадашњи чланови 3., 4., 5., 6. и 7. постају чланови
2., 3., 4., 5. и 6.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Смедерева“.
Број 120-33/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године

128.
На основу члана 32.став1. 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. и члана 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева „број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД,
ДНЕВНИЦАМА И ОСТАЛИМ ТРОШКОВИМА У
ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ЗЕМЉИШТА ОДУЗЕТОГ
ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ
ЗЕМЉИШНОМ ФОНДУ И КОНФИСКАЦИЈE ЗБОГ
НЕИЗВРШЕНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ОТКУПА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за рад, дневницама и осталим трошковима у поступку враћања земљишта одузетог по основу Закона о пољопривредном земљишном фонду и конфискације због неизврешених обавеза из откупа
(„Међуопштински службени лист“, број 10/91) и („Службени
лист општине Смедерево, број 11/07), члан 2. брише се.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„За непрекидан рад на пословима враћања земљишта
председнику Комисије и члану Комисије за геодезију припада накнада која износи 20% од нето зараде коју су остварили на својим пословима и задацима у предходном месецу.
Право на накнаду немају лица на сталном раду
у Градској управи Смедерево (члан Комисије за
пољопривреду, два члана испред Града Смедерева и стручни сарадник Комисије).“.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

129.
На основу члана 36. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009) и члана 19. став 1. тачка
21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 2/2008 )
Скупштина града Смедерева, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града
Смедеревa број 037-3-5/09-03 од 12.02.2009. године, на 12.
седници одржаној дана 9. јуна 2009. године донела је
П Р О Г РА М
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Овим Програмом град Смедерево утврђује приоритете, мере, средства и друга питања активне политике
запошљавања на територији града Смедерева (у даљем тексту: Програм).
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је активно укључивање града Смедерева у подстицању запошљавања и самозапошљавања
суфинансирањем и другим мерама развоја предузетништва и малих и средњих предузећа.
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III

ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА
Приоритети и мере за спровођење активне политике
запошљавања на територији града Смедерева су:
1. мере за подстицање новог запошљавања
2. самозапошљавање
3. запошљавање одређених категорија незапослених лица
са већим ризиком од дугорочне незапослености
4. запошљавање избеглих и расељених лица
5. запошљавање и професионална рехабилитација
инвалида и лица са смањеном радном способношћу
6. запошљавање вишка запослених
7. запошљавање на јавним радовима
8. запошљавање у старим занатима
9. друге мере за унапређење запослености.
IV
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
У зависности од нивоа обезбеђених средстава, Скупштина града доноси посебне програме за спровођење мера
утврђених овим програмом.
Програмима из претходног става се посебно утврђују
циљеви, средства, услови за укључивање у Програм и друга питања од значаја за реализацију Програма.
V
СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Посебни програми из тачке IV овог Програма
финансирају се из:
- Буџета града Смедерева
- поклона, донација, легата, кредита, камата и
- других средстава у складу са законом.
VI
НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Посебне програме из тачке IV спроводи Национална
служба за запошљавање – Филијала Смедерево.
О реализацији Програма, Национална служба за
запошљавање доставља извештај Локалном савету за
запошљавање и Скупштини града.
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130.
На основу члана 36. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009), члана 19. став 1.
тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), Програма активне политике
запошљавања на територији града Смедерева,
Скупштина града Смедерева, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града
Смедеревa број 037-3-8/2009-03 од 12.02.2009. године, на
12. седници одржаној дана 9. јуна 2009. године донела је
ПОСЕБАН

П Р О Г РА М

НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У 2009. ГОДИНИ
I
Програм новог запошљавања на територрији Града је
једна од мера активне политике запошљавања Града која се
финансира из буџета Града.
Програм новог запошљавања се може финансирати и
из средстава донација под условима које одреди донатор, а
уз поштовање основних одредби овог Програма.
Програм новог запошљавања је субвенција Града у
обезбеђењу средстава правним лицима и предузетницима
са подручја града Смедерева, који добијањем субвенције
у једнократном износу могу да обезбеде услове за ново
запошљавање 1 - 4 незапослена лица са евиденције незапослених у граду Смедереву, (у даљем тексту: Програм).
Субвенције из овог члана не могу остварити
удружења, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава и финансијске институције, банке
и друштва за осигурање имовине и лица.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је смањење броја незапослених,
отварање нових радних места, развој предузетништва и
приватне иницијативе у обављању привредних делатности
уопште.
III
НАМЕНА СРЕДСТАВА

VIII

Ради остваривања циљева постављених овим
Програмом средства се обезбеђују из буџета Града за
суфинансирање набавке основних средстава, адаптацију
пословног простора, сировина, репроматеријала и резервних делова потребних за реализацију пословног програма
(бизнис план), то јест за опремање радних места новозапослених радника.

Овај Програм биће објављен у „Службеном листу
града Смедерева“ и ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ

VII
Начин реализације посебних програма из тачке IV
утврђује се Споразумом који Град закључује са Националном службом за запошљавање.

Број 037-125/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

IV
- Да је пословни програм економски оправдан и да
обезбеђује повећање запослености запошљавањем незапослених лица са евиденције без обзира на основ незапослености,
- Да према подносиоцу захтева није покренут нити отворен стечајни односно ликвидациони поступак,
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- Да су лица која се запошљавају по овом Програму
пријављена на евиденцију најмање три месеца у моменту подношења захтева, осим корисника новчане накнаде,
лица која се први пут пријављују на евиденцију непосредно по завршеном школовању и незапосленог лица којем
је последњи радни однос на одређено време престао због
престанка потребе за његовим радом услед стечаја или
ликвидације,
- Да су незапослени за чијим радом је престала потреба, а запошљавају се у истом предузећу – код предузетника,
пријављени на евиденцију најмање 6 месеци.

9. јун 2009. године

- субвенција се одобрава послодавцу према коме није
покренут стечајни, односно ликвидациони поступак.
VI
ОДЛУКА О СУБВЕНЦИЈИ

Висина одобрених средстава којима се субвенционише ново запошљавање у зависности је од нивоа обезбеђених
средстава, висине средстава неопходних за реализацију
програма за који се тражи субвенција и броја новоотворених радних места.
Исплату средстава врши Национална служба за
запошљавање – Филијала Смедерево у складу са Законом и Споразумом о међусобним правима и обавезама у
реализацији овог Програма који закључују град Смедерево и Национална служба за запошљавање.
Средства за реализацију Програма преносе се
Националној служби за запошљавање, у складу са претходним ставом.
Износ субвенције за ново запошљавање је 125.000,00
динара по раднику.

Одлуку о додели субвенције доноси директор Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево, по
претходно прибављеној сагласности Локалног савета за
запошљавање града Смедерева.
На основу Одлуке о одобравању субвенције за ново
запошљавање са корисником субвенција Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево закључује уговор о међусобним правима и обавезама у року од 30 дана
од дана доношења одлуке.
Пре закључивања уговора корисник средстава је дужан да достави:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријаву на
обавезно социјално осигурање),
- средстава обезбеђења уговорних обавеза: за правна лица две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењем, а за предузетнике две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењем.
Сматраће се да је подносилац захтева одустао од захтева, ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не
достави доказе из претходног става и не закључи уговор.

V

VII

ПОСТУПАК И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВАЦА

СРЕДСТВА

Субвенција за ново запошљавање се додељује на
основу конкурса.
Конкурс за доделу субвенције за ново запошљавање
расписује Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево.
Конкурс садржи услове утврђене овим Програмом
које подносилац треба да испуњава за доделу субвенције,
потребна документација која се доставља уз захтев и то:
- субвенција за ново запошљавање одобрава се на
основу захтева који садржи попуњен пословни програм
(бизнис план),
- списак лица са евиденције незапослених (ОСЛ),
- изводе из евиденције незапослених,
- копија решења из регистра привредних субјеката,
- потврда (уверење) Министарства финансија – пореске управе о измиреним порезима и доприносима по основу јавних прихода,
- извештај пословне банке о ликвидности (солвентности) послодавца и промету на рачуну у последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев,
- завршни рачун за претходну годину оверен од надлежног органа, односно за предузетнике биланс успеха оверен од надлежног органа,
- копију оверених ОД образаца за запослене који су у
радном односу код подносиоца захтева за последња три месеца који претходе месецу за које је поднет захтев,

Обавеза послодаваца је:
- Да заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са новозапосленим лицима,
- Да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање и да истеком календарске године
достави доказ о уплати доприноса за лица из уговора (Образац М4),
- Уколико лицима која су обухваћена Програмом престане радни однос корисник средстава дужан је да заснује
радни однос са другим незапосленим лицима са евиденције
за преостало време утврђено уговором,
- Ако корисник средстава лицима обухваћеним уговором откаже уговор о раду без кривице запослених дужан
је да врати целокупан износ субвенције уз припадајућу законску камату,
- Да укупан број запослених не може бити мањи од
броја запослених на дан закључења уговора о заснивању
радног односа у периоду правоснажности уговора,
- Да обавести Националну служба за запошљавање –
Филијала Смедерево о свакој промени која је од утицаја на
реализацију уговорних обавеза.
VIII
Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево дужна је да поднесе извештај Локалном савету за
запошљавање града Смедерева и Скупштини града Смедерева о реализацији овог Програма.

9. јун 2009. године
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Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 037-265/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

131.
На основу члана 36. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009), члана 19. став 1.
тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), Програма активне политике
запошљавања на територији града Смедерева,
Скупштина града Смедерева, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града
Смедеревa број 037-3-11/2009-03 од 24.04.2009. године, на
12. седници одржаној дана 9. јуна 2009. године донела је
ПОСЕБАН

П Р О Г РА М

САМОЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У 2009. ГОДИНИ
I
Програм самозапошљавања на територији града је
једна од мера активне политике запошљавања Града која се
финансира из буџета Града.
Програм самозапошљавања се може финансирати и из
средстава донација под условима које одреди донатор, а уз
поштовање основних одредби овог Програма.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је смањење броја незапослених, развој
предузетништва, малих и средњих предузећа и приватне
иницијативе у обављању привредних делатности уопште.
III
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Овим Програмом утврђена је могућност да незапослено лице може остварити право на субвенцију за
самозапошљавање у једнократном износу од 125.000 динара за опремање радног места и стварања услова за рад, уколико испуњава услове прописане тачком IV овог програма.
Исплату средстава врши Национална служба за
запошљавање – Филијала Смедерево у складу са Законом и Споразумом о међусобним правима и обавезама у
реализацији овог Програма који закључују град Смедерево и Национална служба за запошљавање.
Средства за реализацију Програма преносе се
Националној служби за запошљавање, у складу са Споразумом из претходног става.

За субвенцију за самозапошљавање могу конкурисати незапослена лица са евидеције Националне службе за
запошљавање, која су:
1. поднела захтев за субвенцију за самозапошљавање
са пословним програмом (бизнис планом) који је економски оправдан и одржив;
2. завршила информативну и инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке и у
организацији Националне службе за запошљавање или
друге одговарајуће организације, у циљу подизања нивоа
информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла;
3. лица која испуњавају услове прописане Конкурсом
Националне службе за запошљавање.
За субвенцију за самозапошљавање незапослена лица
не могу конкурисати за: делатности у области игара на
срећу, мењачких послова, саобраћаја и такси услуга; страни држављани;
- привредни субјекти регистровани пре подношења
захтева по објављеном конкурсу,
- као и лица која су била власници или оснивачи правних субјеката у претходне две године.
Трошкове обуке, у организацији Националне службе за
запошљавање, сноси Национална служба за запошљавање.
V
ПРИОРИТЕТИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ
Приоритет приликом одобравања субвенције за
самозапошљавање на територији града Смедерева имају
незапослена лица која припадају некој од следећих
категорија незапослених лица:
1. лица са инвалидитетом;
2. корисници новчане накнаде;
3. деца без родитељског старања старија од 15 година;
4. самохрани родитељи, односно незапослена оба
родитеља и друга лица у стању социјалне потребе;
5. дугорочно незапослени, који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање дуже од 12 месеци;
6. лица млађа од 30 година;
7. лица старија од 50 година;
8. жене;
9. избегла и расељена лица;
10. Роми и припадници других етничких мањина код
којих је израженија стопа незапослености;
11. незапослена лица код којих је утврђен престанак
потребе за њиховим радом код послодавца услед технолошких, економских или организационих промена.
VI
ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Незапослено лице подноси захтев Националној служби за запошљавање – Филијала Смедерево лично или путем поште.
Подносилац захтева доставља следећу документацију:
Попуњен захтев са бизнис планом и доказ о свом
статусу, а уколико припада некој од категорија доставља
следећи доказ:
1. корисник новчане накнаде: правоснажно решење о
признавању права на новчану накнаду;
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2. лице са инвалидитетом: решење о инвалидности
издато од стране надлежног државног органа и доказ о
процењеној радној способности;
3. диплома завршене специјалне школе, за лица која
немају наведену документацију и процењену радну способност - налаз и мишљење надлежне здравствене установе -медицине рада о врсти и степену смањене радне способности са процењеном радном способношћу за радно место које је наведено у захтеву;
4. избегло или расељено лице: копија важеће избегличке легитимације;
5. дете без родитељског старања: мишљење органа
старатељства;
6. незапослени родитељ: извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге рођених за децу;
7.самохрани родитељ: доказ о брачном статусу и извод из матичне књиге рођених за децу.
Ако се, у складу са законом, више незапослених удружи, осим за оснивање задруге, сваки појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на
субвенцију у висини од 125.000 динара.

9. јун 2009. године
VIII
ОБАВЕЗА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава субвенције за самозапошљавање
дужан је да, у року од 60 дана од дана преноса средстава,
достави доказе о наменској употреби средстава.
Корисник средстава, који није у могућности да наменски искористи средства или средства искористи ненаменски, или ако у прописаном року није доставио доказе
о наменској употреби средстава, дужан је да врати износ
субвенције, увећан за износ законом утврђене камате.
Корисник средстава је у обавези да обезбеди да регистровану делатност обавља најмање једну годину, почев од
дана оснивања, те да редовно уплаћује допринисе за обавезно социјално осигурања, а уколико не испуни услове из
овог става дужан је да врати износ субвенције, увећан за
износ законом утврђене камате.
IX

VII

Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево дужна је да поднесе извештај Локалном савету за
запошљавање града Смедерева и Скупштини града Смедерева о реализацији овог Програма.

ОДЛУКА О СУБВЕНЦИЈИ

X

Одлуку о додели субвенције доноси директор Националнеа службе за запошљавање – Филијала Смедерево,
по претходно прибављеној сагласности Локалног савеза за
запошљавање града Смедерева.
На основу одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање, са корисником субвенције Национална
служба за запошљавање – Филијала Смедерево закључује
уговор о међусобним правима и обавезама у року од 45
дана од дана доношења одлуке.
Приликом закључивања уговора, подносилац захтева
је дужан да достави:
1. решење надлежног органа о упису у регистар;
2. пријаву на обавезно социјално осигурање;
3. средство обезбеђења уговорних обавеза:
а) две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним или два жиранта, са меничним овлашћењем,
с тим што жирант не може бити лице старије од 65 година;
оптерећење не сме да пређе 1/3 месечне зараде жираната
или једно од средстава обезбеђења;
б) гаранцију банке на износ двоструко већи од износа субвенције;
в) заложно право на покретним стварима вредности
троструко веће од износа субвенције;
Предмет ручне залоге мора бити осигуран најкраће у
периоду трајања уговорне обавезе. Полиса осигурања мора
бити винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе за запошљавање,
г) уговорно јемство правног лица за корисника
субвенције са одговарајућим инструментима обезбеђења
јемца.
4. фотокопију картона депонованих потписа из банке
или уговор о отварању рачуна; 5. фотокопију личне карте
корисника средстава и
6. фотокопију личне карте жиранта (жираната).
Почетак обављања делатности мора бити најкасније
до датума потписивања уговора, а после подношења захтева.

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-266/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

132.
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) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о образовању стручне
Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева и спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, на територији
града Смедерева
I
У тачки IV став 1. Решења о образовању стручне
Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева и спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној

9. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

својини, на територији града Смедерева („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2008 и „Службени лист града Смедерева“, број 1/2008), после речи председнику и члановима Комисије додају се речи „који нису из реда запослених у Градској управи“.
II
Тачка V Решења, мења се и гласи:
„Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из
тачке III овог Решења изради и достави Скупштини града
на усвајање у року од 30 дана од дана именовања.“.

129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
3. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављање,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

РЕШЕЊЕ

III
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВA

Број 02-243/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 11 – Број 9

I
ЧАСЛАВ
ИЛИЋ,
дипломирани
економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Туристичке
организације града Смедерева.

133.

II

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
2. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављање,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-260/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

135.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
I
ДАНИЈЕЛА СРЕЈИЋ, дипломирани историчар уметности разрешава се дужности директора Туристичке
организације општине Смедерево.
II

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 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-261/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I

134.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број

ЖАРКО СТЕВОВИЋ разрешава се дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево услед подношења оставке.

Страна 12 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број 02-242/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

136.
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 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

9. јун 2009. године

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Туристичке организације
општине Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се уместо председника Управног одбора Туристичке организације општине Смедерево Дејана Максимовића, представника оснивача
именује др Жељко Смиљанић, представник оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-228/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
СЛАВИША СТОШИЋ именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-247/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

138.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење, именовање и разрешење органа
јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је
РЕШЕЊЕ

137.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављање,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа, организација, фондова и служби и броју и саставу
управних и надзорних одбора („Службени лист општине
Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 9. јуна 2009. године донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
мења се у тачки I тако што се за председника Надзорног одбора, уместо Јованке Здравковић, именује Голубовић Далибор, представник Оснивача.

9. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 02-257/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

139.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 19. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
9. јуна 2009. године, донела 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), 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 100.000,00 динара Фудбалском клубу „Железничар” Смедерево ради измирења обавеза према ОФС „Смедерево“, дневнице лекара, трошкове превоза
и реновирања постојећих просторија.
2.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

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 100.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
38.352.200,00 динара.

I

3.

Решење о оснивању Савета за културу и туризам и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2008), мења се у тачки I тако што се уместо Дејана
Максимовића, за члана Савета бира др Жељко Смиљанић.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Р Е Ш Е Њ Е

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-262/2009-11
У Смедереву, 9. јуна 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

140.
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 5. јуна 2009. године, донео је

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2611/2009-11
У Смедереву, 5. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 14 – Број 9
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

131. Посебан Програм самозапошљавања на територији града Смедерева у 2009. години.

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

9

120. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини

1

121. Одлука о измени Одлуке о оснивању Фонда за
подстицање образовања и усавршавања младих
талената Смедерево

1

132. Решење о измени и допуни Решења о образовању
стручне Комисије за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Смедерева и
спровођење поступка јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, на територији града Смедерева
10

122. Одлука о допуни Одлуке о одређивању јавног
грађевинског земљишта у КО Смедерево

2

133. Решење о разрешењу директора Туристичке
организације општине Смедерево

11

123. Одлука о измени Одлуке о збору грађана

3

134. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Туристичке организације општине
Смедерево

11

135. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене услуге
и топлификацију Смедерево

11

136. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене услуге
и топлификацију Смедерево

12

124. Одлука о регресирању трошкова боравка деце у
Установи за предшколско васпитање и образовање
„Наша Радост“ Смедерево
125. Одлука о измени одлуке о оснивању Фонда за
безбедност деце у саобраћају општине
Смедерево

3

4

126. Одлука о усклађивању терминолошких одредби
везаних за стицање статуса града

5

127. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Локалног савета за социјална питања

5

128. Одлука о измени Одлуке о накнадама за рад,
дневницама и осталим трошковима у поступку
враћања земљишта одузетог по основу Закона
о пољопривредном земљишном фонду и
конфискације због неизвршених обавеза
из откупа

6

129. Програм активне политике запошљавања на
територији града Смедерева

6

130. Посебан Програм новог запошљавања на територији града Смедерева у 2009. години.

7

137. Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног
одбора Туристичке организације општине
Смедерево
12
138. Решење о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
12
139. Решење о измени решења о оснивању Савета за
културу и туризам и избору чланова Савета

13

ГРАДОНАЧЕЛНИК
140. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

13
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