ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 1. ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
1.
На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011), члана 3. став 2, чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005 и 30/2010),
Правилника о начину држања паса који могу представљати
опасност за околину („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2010), члана 20. став 1. тачка 26., члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 26. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
23. јануара 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О УСЛОВИМА ДРЖАЊА, ПОСТУПАЊА
И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин држања,
хватања, одузимања, смештаја, збрињавања, чувања и заштите домаћих животиња, као и поступак нешкодљивог
уклањања лешева угинулих домаћих животиња на територији града Смедерева.
Члан 2.
Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, су: пси и мачке, украсне и егзотичне животиње разних врста, копитари,
папкари, нојеви, кунићи, перната живина, голубови и пчеле.
Члан 3.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да
држање, узгој, чување, надзор, негу, исхрану, хигијенске
услове, лечење, заштиту и добробит домаћих животиња,
обезбеди у складу са законским одредбама, који су прописани за сваку врсту животиња посебно, на начин којим
се обезбеђује заштита животне околине од загађења било
које врсте, као и потпуна заштита од узнемиравања трећих
лица.

Уколико животиња у дужем временском периоду узнемирава трећа лица прављењем буке, емитовањем непријатних мириса, или на други начин, власнику или држаоцу
се може наложити од стране Комуналног инспектора, уклањање ове животиње, или се иста може одузети од њеног
власника или држаоца у поступку прописаном овом Одлуком.
Члан 4.
У случају да власник или држалац домаћих животиња
посумња да је животиња оболела од неке заразне болести,
дужан је да о томе одмах обавести најближу ветеринарску
службу или надлежну републичку ветеринарску инспекцију, у складу са одговарајућим законским прописима, којима
се регулише питање здравствене заштите животиња.
Члан 5.
Забрањује се држање домаћих животиња на било
који начин који представља злостављање животиње, односно поступање или непоступање са животињама којим се
намерно или из нехата изазива њихова патња, бол, страх,
стрес, тескоба и угрожава њиховa генетска целина, ментално и телесно здравље или изазива смрт.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 6.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од
врсте стамбеног објекта и подручја Града Смедерева у коме
се стамбени објекат налази.
Врсте стамбених објеката, у смислу ове Одлуке, су:
1. објекти вишепородичног становања,
2. објекти породичног становања на подручју градских месних заједница,
3. објекти породичног становања на подручју сеоских
месних заједница.
Члан 7.
Начин држања домаћих животиња из члана 1. ове
Одлуке се утврђује на следећи начин:
1. у градским месним заједницама не могу се држати
копитари и папкари, кунићи и перната живина, док се пчеле
и голубови могу држати под условима који су прописани
овом Одлуком и посебним одобрењем Комуналне инспекције;
2. на територији Града Смедерева, на подручју сеоских месних заједница, могу се држати све врсте домаћих
животиња под условима прописаним одговарајућим законским актима, који се односе на начин смештаја, чувања, узгоја и заштите појединих врста животиња.
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1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 14.

Члан 8.

Власник или држалац пса дужан је да изврши обележавање пса у складу са посебним прописима о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима.
Власник или држалац пса дужан је да пса старијег од
три месеца, пријави надлежној ветеринарској служби ради
регистрације.
Уколико пас озледи неко лице, а није вакцинисан, власник или држалац пса је дужан да омогући посматрање пса
од стране овлашћене организације и да сам сноси трошкове
тог посматрања.

У објектима вишепородичног становања у једном стану могу да се држе пси и мачке, егзотичне и украсне животиње разних врста, искључиво под условима из чланова
3, 4. и 5. ове Одлуке и уз сагласност Скупштине станара
зграде, односно већине власника станова.
Није дозвољено држање опасних животиња чије поседовање је забрањено Законом, а држање и извођење опасних раса паса је дозвољено само под условима утврђеним
прописима којима се регулише начин држања паса који
могу представљати опасност за околину.
Члан 9.
У двориштима објеката породичног становања из члана 6. став 2. тачка 2. ове Одлуке, могу да се држе пси, мачке,
егзотичне и украсне животиње разних врста, под условима
из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке, а држање голубова и пчела
може бити одобрено под условима који су прописани овом
Одлуком и посебним одобрењем Комуналне инспекције.
Члан 10.
У заједничком дворишту објеката породичног становања из члана 6. став 2. тачка 2. ове Одлуке, животиње могу
да се држе под условима и на начин прописан у члану 9. ове
Одлуке, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Члан 11.
Власник или држалац пса дужан је да на улазним вратима - капији, на видном месту, истакне натпис: „Чувај се
пса“.
Власник или држалац пса је обавезан да онемогући
његов слободан и неконтролисан излазак ван свог дворишта, као и да спречи његово скакање на капију и ограду и
изазивање страха код трећих лица.
Члан 12.
Власник или држалац пса може да га изводи само на
повоцу који не може да буде дужи од једног метра и са заштитном корпом на њушци и прибором за санитарно чишћење загађене површине.
Изузетно од претходног става, пси малог раста, или
штенад до три месеца старости могу се изводити и без заштитне корпе на њушци.
Члан 13.
Лица млађа од 16 година не могу да изводе пса из члана 8. став 2. ове Одлуке без присуства и надзора родитеља,
односно старатеља.
Ако комунални инспектор или комунални полицајац
затекне малолетно лице у вршењу прекршаја из претходног
става, наложиће његовом родитељу, односно старатељу да
одмах преузме пса.
Уколико родитељ малолетног лица не преузме пса,
исти ће бити привремено одузет, преко надлежне Службе
зоохигијене и смештен у Прихватилиште за псе и мачке,
одакле може бити преузет уз плаћање казне и трошкове поступка.

Члан 15.
Пси се могу пуштати са повоца само на јавним и
зеленим површинама које су одређене, обележене и обезбеђене за ту сврху.
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект коме су поверене услуге уређења и одржавања јавних површина, донеће Акт о уређењу,
обезбеђењу и обележавању јавних и зелених површина, на
које се могу пси пуштати, уз претходну сагласност Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Члан 16.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из
претходног члана, врши Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект коме Град
Смедерево (у даљем тексту: Град) повери обављање ових
послова.
Члан 17.
Пси могу слободно да се крећу под контролом власника или држаоца, на површинама које су одређене за извођење паса из члана 15. ове Одлуке.
Пси из члана 8. став 2. ове Одлуке могу слободно да
се крећу под контролом власника или држаоца, на површинама из става 1. овог члана, само са заштитном корпом на
њушци.
Приликом извођења пса, власник или држалац дужан
је да код себе има потврде о извршеном обележавању пса и
вакцинацији и исте пружи на увид Комуналном инспектору
или Комуналном полицајцу, на његов захтев.
Члан 18.
Необележен пас, без заштитне корпе и повоца, који се
затекне на јавној површини, сматра се псом луталицом.
Обележени пас који се затекне на јавној површини без
присуства власника или држаоца, сматра се напуштеним псом.
Напуштеним псом сматраће се и пас чији власник или
држалац одбије да се, на захтев Комуналног инспектора,
или Комуналног полицајца легитимише и пружи доказ о
власништву над псом, односно доказ да је држалац пса.
Члан 19.
Ако пас или мачка запрљају степениште или друге
заједничке просторије у објектима вишепородичног становања, јавну површину или заједничко двориште објеката
породичног становања, власник или држалац животиње је
дужан да, без одлагања, запрљану површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 20.

Власник или држалац пса или мачке дужан је да редовно вакцинише пса или мачку против беснила.
Лице из става 1. овог члана дужан је да пса или мачку
вакцинише и од других заразних болести, уколико то наложи надлежни државни орган, у складу са посебним законским прописима.
Члан 21.
У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац дужан је да у року од 24 сата пријави нестанак животиње Служби зоохигијене у Прихватилишту за животиње
Града Смедерева.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време
и место нестанка пса или мачке, расу, физички опис и име
несталог пса или мачке, опис околности под којима је ова
нестала, као и потврду о извршеном обележавању и вакцинацији нестале животиње.
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Под у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, мора да буде од водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и нечистоћа у јаму за
одлагање стајског ђубрива.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става
1. овог члана, који садржи до 100 јединки врсте, мора да
буде удаљен 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става
1. овог члана, који садржи преко 100 јединки врсте, мора
бити удаљен најмање 30 метара од најближег стамбеног
или пословног објекта.
Ако објекте породичног становања из става 1. овог
члана, користи више власника или корисника, живина
може да се држи под условима и на начин прописан овом
Одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, односно
корисници.
5. ГОЛУБОВИ

2. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 25.

Члан 22.

У објектима породичног становања из члана 6. став 2.
тачака 2. и 3. ове Одлуке, голубови могу да се држе у посебној просторији на тавану, ограђеном простору или кавезу
у дворишту (у даљем тесту: Голубарник), под условима из
чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
Голубарници морају бити удаљени најмање 15 метара
од суседних стамбених објеката.
У објектима вишепородичног становања није дозвољено држање и храњење голубова, као ни формирање и постављање голубарника.

У свим објектима из члана 6. ове Одлуке, могу да се
држе украсне и егзотичне животиње разних врста на начин
и под условима из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
3. КУНИЋИ
Члан 23.
У објектима породичног становања из члана 6. став
2. тачка 3. ове Одлуке, у дворишту - у помоћном објекту,
ограђеном простору или кавезу, могу да се држе кунићи,
под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не
загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или
кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става
1. овог члана, уколико се у њему налази до 100 животиња
мора да буде удаљен 15 метара од најближег стамбеног, или
пословног објекта, 30 метара уколико се у њему налази од
100 до 1000 кунића и 50 метара, уколико се у њему налази
преко 1000 животиња.
Ако објекте породичног становања из става 1. овог
члана, користи више власника или корисника, кунићи могу
да се држе под условима и на начин прописан овом Одлуком, само ако се с тим сагласе сви власници, односно корисници.

Објекти за држање голубова из члана 25. ове Одлуке,
морају редовно да се чисте и најмање два пута годишње
дезинфикују.
Подови објеката за држање голубова из става 1. овог
члана, морају да буду изграђени од водонепропусног материјала.
Власник или држалац голубова мора да поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о редовној вакцинацији голубова у складу са посебним прописом.
Ако објекте породичног становања из члана 6. став
2. тачака 2. и 3. ове Одлуке, користи више власника или
корисника, голубови могу да се држе под условима и на
начин прописан овом Одлуком, само ако се са тим сагласе
сви власници, односно корисници.

4. ПЕРНАТА ЖИВИНА

Члан 27.

Члан 24.
У објектима породичног становања из члана 6. став
2. тачка 3. ове Одлуке, у дворишту - у помоћном објекту,
ограђеном простору или кавезу, може да се држи перната
живина, под условима из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или
кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.

Члан 26.

6. ПЧЕЛЕ

Пчелињаци до 10 кошница на територији градског насељеног места могу се држати у двориштима породичних
стамбених зграда, с тим да морају бити удаљени најмање
10 метара од регулационе линије суседне парцеле и 20
метара од стамбених објеката у околини и објеката водоснабдевања, као и под условом да о овоме постоји писмена
сагласност свих непосредних суседа.
Пчелињаци преко 10 кошница морају бити удаљени
најмање 50 метара од најближег стамбеног или пословног
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објекта, објекта за држање домаћих животиња и јавних путева, при чему улаз у кошнице не сме бити окренут према
овим објектима.
Пчелињаци на паши, ван насељених места, могу имати неограничени број кошница, али од најближег насељеног места морају бити удаљени најмање 200 метара, морају
имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу власника, а кошнице морају бити обележене редним бројем.
7. КОПИТАРИ, ПАПКАРИ И НОЈЕВИ
Члан 28.
У објектима породичног становања из члана 6. став
2. тачка 3. ове Одлуке, копитари, папкари и нојеви могу да
се држе у посебним објектима изграђеним од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и одржавање, у
складу са одредбама садржаним у члановима 3., 4. и 5. ове
Одлуке.
Члан 29.
Објекат из става 1. овог члана, мора да буде осветљен,
са природном вентилацијом, вратима окренутим према
дворишту и повезан на јаму за одлагање стајског ђубрива
и осоке, удаљен од најближег стамбеног или пословног
објекта најмање 15 метара и најмање 20 метара од објеката
водоснабдевања.
Јама за одлагање стајског ђубрива и осоке мора да
буде од бетона или другог водонепропусног материјала,
са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта, удаљена
најмање 15 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта и најмање 20 метара од објекта водоснабдевања.
Члан 30.
Јама за одлагање стајског ђубрива из претходног члана, мора редовно да се чисти, чим се напуни до 2/3 своје
запремине.
Јама за одлагање стајског ђубрива не може да се прикључи на јавну канализацију.
Члан 31.
У посебним случајевима, када објекте за држање животиња и друге пратеће објекте из чланова 23. – 30. није
могуће из оправданих разлога, због одређених околности и
специфичности терена, поставити на удаљености прописане овом Одлуком, а њиховим постављањем на други начин,
односно мању удаљеност не угрожава се битно животна
околина, могуће је, на основу одобрења Комуналне инспекције, поменуте објекте поставити и на други, одговарајући,
начин.
Власнику или држаоцу животиња која својим оглашавањем ствара прекомерну буку, или емитује изузетно
непријатне мирисе може се наложити од стране комуналног инспектора, уклањање ове животиње, или се иста може
одузети од њеног власника или држаоца.
III СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 32.
Послове хватања, превоза, пријема, смештаја и збрињавања ухваћених и одузетих паса и мачака луталица као

1. фебруар 2012. године

и послове одузимања паса и мачака по налогу комуналног
инспектора или комуналног полицајца обавља Служба зоохигијене.
Послове сакупљања и нешкодљивог уклањања угинулих домаћих животиња обавља Служба зоохигијене, у
складу са посебним прописима.
Члан 33.
Служба зоохигијене је по закону овлашћена, обучена,
опремљена на одговарајући начин и имунизована за обављање комуналних послова хватања, превоза, смештаја и
збрињавања ухваћених и одузетих паса и мачака луталица.
IV ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
Члан 34.
Пси и мачке (у даљем тексту: Животиње), који се
затекну на јавној површини, супротно одредбама ове Одлуке, или су одузети од власника или држаоца, по налогу
Комуналне инспекције или Комуналне полиције, Служба
зоохигијене после обављене дезинсекције, дезинфекције и
дехелминтизације (у даљем тексту: пријема), смешта у карантински део (изолацију) посебно изграђеног и уређеног
објекта за смештај животиња (у даљем тексту: Прихватилиште).
Члан 35.
Животиње из члана 32. ове Одлуке, после пријема и
боравка од 15 дана у карантинском делу, смештају се у одговарајући део Прихватилишта, после чега се према њима
поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (у даљем тексту: Програм)
Члан 36.
Животиње код којих се опсервацијом утврди постојање болести, одмах се одвајају у део Прихватилишта намењен за лечење болесних животиња.
Уколико се при пријему и опсервацији животиње уочи
да је ова неизлечиво болесна, иста се после боравка у посебној изолацији еутаназира у складу са Програмом.
Члан 37.
О здравственој заштити животиње од тренутка њеног
пријема, као и за све време њеног боравка у Прихватилишту, све до коначног решења њеног статуса, стара се овлашћени доктор ветерине, са којим је о вршењу ветеринарских услуга склопљен посебан уговор на период од годину
дана (у даљем тексту: надлежни ветеринар).
Члан 38.
Агресивне, неизлечиво болесне и старе животиње,
после рока проведеног у карантину, односно лечилишту,
еутаназирају се на одговарајући хумани начин, у складу са
Програмом.
Процену стања животиње и њену хуману еутаназију
врши надлежни ветеринар.
Животиње које су нанеле повреде неком лицу, по решењу органа надлежног за послове ветеринарске инспекције чувају се у Прихватилишту на опсервирању најдуже
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10 дана, а уколико то захтевају ветеринарско-санитарни разлози и дуже од наведеног рока, после чега се са њима поступа у складу са одредбама чланова 35. и 36. ове Одлуке.
Члан 39.
Трошкови хватања, превоза и смештаја паса и мачака
из члана 34. ове Одлуке, падају на терет власника или држаоца, под претњом принудне наплате.
Ако је власник или држалац пса или мачке из члана
34. ове Одлуке, непознат, трошкови из става 1. овог члана,
обезбеђују се из буџета Града.
Члан 40.
Над псима и мачкама који се смештају у Прихватилиште мора да се изврши дезинфекција и дехелминтизација
приликом пријема и отпуштања.
Пси и мачке смештени у Прихватилиште морају редовно да се хране и поје.
Након истека рока из члана 35. и 38. ове Одлуке, ухваћени и одузети пси и мачке могу да се уступе научноистраживачким и другим установама, правном или физичком
лицу, уз накнаду трошкова хватања, превоза и чувања, уз
претходну сагласност ветеринарског инспектора.
Пси и мачке из става 3. овог члана, пре уступања морају да буду прегледани, вакцинисани, кастрирани, односно стерилисани и обележени на одговарајући начин.
У случају да се одузети и ухваћени пси или мачке не
уступе, еутаназираће се савременим методама и на хуман
начин, под надзором ветеринарског и комуналног инспектора, а у складу са Програмом из члана 35. ове Одлуке.
Члан 41.
Прихватилиште мора редовно хигијенски да се одржава и дезинфикује.
Пси и мачке који се смештају у Прихватилиште, обележавају се посебним маркицама са редним бројевима, о
чему се води евиденција, која садржи податке о датуму и
месту хватања, здравственом стању и даљем поступку са
ухваћеним псом или мачком.
Члан 42.
Ухваћени пси који су обележени у складу са посебним
прописом о обележавању и вођењу евиденције о обележеним псима и мачке које имају на себи евиденциону - регистарску ознаку, смештају се у Прихватилиште одвојено
од паса који нису обележени и мачака које немају на себи
евиденциону - регистарску ознаку.
О ухваћеним псима и мачкама из става 1. овог члана,
одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавештава се ветеринарски и комунални инспектор, а власник или држалац
пса и мачке, најкасније у року од два дана од дана хватања.
Члан 43.
Уколико пас или мачка оболе у Прихватилишту, исти
морају бити смештени одвојено од осталих паса и мачака,
при чему се предузимају мере за њихово лечење, у складу
са Законом, а начин њиховог лечења одређује надлежна ветеринарска служба.
Уколико пас или мачка угину у Прихватилишту, ветеринарска служба обавезно утврђује узрок угинућа, а њи-
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хови лешеви уклањају се на начин утврђен Програмом из
члана 35. ове Одлуке.
Члан 44.
Приступ у Прихватилиште дозвољен је ветеринарском и комуналном инспектору, а другим лицима само по
одобрењу ветеринарског или комуналног инспектора.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 45.
Забрањено је:
1. држање и поступање према животињама супротно
одредбама чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке;
2. држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи,
на тавану, у подруму, гаражи, шупи, вртној башти или другим заједничким просторијама, као и држање животиња на
начин који би представљао повреду одредби члана 6. став
2. ове Одлуке.
3. држање опасних животиња и извођење опасних
раса паса из члана 8. став 2.;
4. држање паса, мачака и голубова у објектима породичног становања, са више стамбених јединица, без сагласности свих станара;
5. неистицање натписа „Чувај се пса“ и омогућавање
његовог слободног и неконтролисаног изласка ван дворишта.;
6. држање паса који лајањем, сталним цвиљењем, скакањем на ограду, или завијањем ометају мир у стамбеној
згради из члана 6. став 2. тачака 2. и 3. или суседству;
7. ометање трећих лица буком коју емитује животиња
својим оглашавањем;
8. извођење и шетање пса супротно одребама чланова
12. и 13.;
9. увођење и пуштање паса у уређене и неуређене зелене и друге јавне површине, као и посебне јавне површине које представљају споменике културе, јавна шеталишта,
дечја игралишта, јавна купалишта, ван површина из члана
15. ове Одлуке;
10. шишање паса у парковима, купалиштима и на другим деловима јавних површина и појење истих на јавним
чесмама;
11. увођење паса и мачака у лифтове зграда за вишепородично становање, у јавне просторије, трговинске и
угоститељске објекте, средства јавног саобраћаја и на друга јавна места где се окупља већи број грађана;
12. непоседовање потврде о обележавању и вакцинацији пса приликом његовог извођења;
13. непоступање по одредбама члана 19.;
14. непријављивање нестанка пса или мачке у року од
24 сата од њиховог нестанка;
15. држање голубова у зградама вишепородичног становања;
16. држање паса и мачака у објектима вишепородичног становања без сагласности Скупштине станара зграде,
односно већине власника станова;
17. храњење паса, мачака, голубова и других животиња на јавним површинама, као и остављање хране у наведене сврхе;
18. злостављање и напуштање животиња;
19. организовање и учешће животиња у борбама;
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20. хушкање животиња на друге људе, или једне на
другу;
21. хватање и уклањање домаћих животиња, осим од
стране Службе зоохигијене;
22. убијање животиња, осим у случајевима и на начин
одређен одредбама ове Одлуке;
23. избацивање и остављање лешева угинулих животиња, или њихових делова;
24. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху;
25. непоступање по налогу комуналног инспектора и
комуналног полицајца.
VI НАДЗОР
Члан 46.
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1. држи и поступа према животињама супротно одредбама чланова 3, 4. и 5.;
2. не одржава чистоћу и хигијену на јавним површинама на којима је дозвољено извођење паса (члан 16.);
3. не вакцинише редовно пса или мачку против беснила и других заразних болести у складу са посебним законским прописима (члан 20.);
4. не пријави нестанак животиње у року од 24 сата од
њиховог нестанка (члан 21.);
5. поступа супротно одредбама чланова 24. – 30;
6. поступа супротно одредбама чланова 32. и 33;
7. поступа супротно одредбама чланова 34. – 38. и од
40. – 44;
8. не поступи по налогу комуналног инспектора или
комуналног полицајца (члан 46.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у износу од 2.000,00 до 20.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00
динара.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове
Одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове, Одсек
за комуналну инспекцију.
Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује
извршавање одредаба ове Одлуке, обавља Одељење комуналне полиције Градске управе Смедерево.
У обављању послова из става 2. овог члана, комунални полицајац има овлашћења да предузима законом
прописане превентивне мере, изриче и наплаћује новчане
казне на лицу места за прекршаје прописане овом Одлуком, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка
и обавештава други надлежни орган да предузме мере из
своје надлежности.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. не поступи са домаћим животињама у складу са
члановима 3., 4. и 5.;
2. поступи супротно одредбама из члана 45;
3. не омогући комуналном инспектору да изврши инспекцијски надзор у складу са одредбама ове Одлуке.

Члан 47.

Члан 50.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан и овлашћен да:
1. донесе решење о отклањању недостатка или решење о забрани држања домаћих животиња, када се недостаци не могу отклонити, под претњом принудног извршења,
2. донесе решење о забрани држања домаће животиње
и одузме је од власника, односно држаоца, без накнаде и права враћања уколико се према њој поступа супротно одредбама чланова 3., 5. и 7. или ако је домаћа животиња нанела
телесну озледу или материјалну штету трећим лицима,
3. изда налог Служби зоохигијене да ухвати и уклони
пса или мачку луталицу, као и угинулу домаћу животињу
са јавне површине,
4. изда налог Служби зоохигијене да одузме пса или
мачку у поступку принудног извршења,
5. покрене поступак принудног одузимања домаће
животиње уколико власник или држалац не поступи у складу са решењем о забрани држања домаће животиње или не
отуђи домаћу животињу у остављеном року,
6. покрене прекршајни поступак против власника или
држаоца домаће животиње уколико не поступи у складу са
решењем из тачака 1, 2. и 5. овог става и
7. издаје налоге и обавља друге послове у складу са
овом Одлуком и другим прописима.

За прекршаје из чланова 45., 47., 48. и 49. комунални
инспектор и комунални полицајац може изрећи казну на
лицу места у износу од 2.000,00 динара, о чему је дужан да
починиоцу изда писмену потврду.
Потврда из став 1. овог члана садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење прекршаја, време и место извршења и износ наплаћене казне.
Ако новчана казна не буде наплаћена на лицу места,
комунални полицајац може на лицу места починиоцу прекршаја да уручи позив, да у року од 8 дана од дана извршења прекршаја исту плати и доказ о извршеној уплати
достави на увид комуналној инспекцији или комуналној
полицији, са напоменом да уколико исту не плати у прописаном року, против починиоца ће бити поднет захтев за
покретање прекршајног поступка.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара до
200.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

Члан 49.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да
начин држања домаћих животиња усклади са одредбама
ове Одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Власник или држалац пса из члана 8. ове Одлуке, дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, прибави сагласност Скупштине зграде или већине
власника станова.
Власник или држалац домаће животиње у заједничком дворишту објекта породичног становања из члана 6.
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став 2. тачака 2. и 3. ове Одлуке, дужан је да у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, прибави одговарајуће сагласности.
Члан 52.
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект коме су поверене услуге уређења и одржавања јавних и јавних зелених површина, донеће Акт из члана 15. став 2. ове Одлуке, у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 53.
Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети пре ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се према
одредбама Одлуке која је важила у моменту покретања поступка.
Члан 54.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о начину држања и заштите домаћих и егзотичних
животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево“,
број 12/2005).
Члан 55.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 355-137/2011-12
У Смедереву, 23. јануара 2012. године
					
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

2.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
број 62/2006 и 47/2011), 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 града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
23. јануара 2012. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице оСИПАОНИЦА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Осипаоница (у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5
(пет) година, почев од 01.03.2012. године.
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Члан 2.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери....................................................50%
– Изградња инфраструктуре: изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција нисконапонске мреже и друго,
– Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу: Дома културе, спортских објеката и терена, школе, здравствене амбуланте, цркве, гробља и друго.
II Текући трансфери.........................................................50 %
– За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре(уличне расвете, путева, улица, зелених јавних површина, депонија, гробља и друго),
– За 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
друго,
– Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
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
индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на које 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
Града Смедерева
7. На пензије остварене у земљи и иностранству

2%
10 %
5%
2%
2%

1%
1%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 9.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ставова 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства, приходи од
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самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приход остварен од имовине и имовинских права
на које 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.
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3.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006 и 47/2011), 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) и чланова 7. и 9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
23. јануара 2012. године, донела је

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.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИПАОНИЦА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Осипаоница.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Осипаоница.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 26. фебруара 2012. године,
у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Осипаоница.
Број 014-8/2011-12
У Смедереву, 23. јануара 2012. године

Члан 13.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-8/2011-12
У Смедереву, 23. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

4.
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 града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
23. јануара 2012. године, донела је
ОД Л У КУ

члана 22. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
23. јануара 2012. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СТАЛНОМ
САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница, који ће се одржати 26.02.2012. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Миодраг Радошевић, за председника
Бранко Милановић, за заменика председника
2. Слободан Адамовић, за члана
Дејан Станковић, за заменика члана
3. Снежана Бранковић, за члана
Горан Васић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
– стара се о законитом спровођењу референдума,
– прописује обрасце за спровођење референдума,
– обавља техничке припреме за спровођење референдума,
– одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
– утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
– утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету
Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму
– врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
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I
Решење о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града
Смедерева у сталном саставу и њихових заменика, („Службени лист града Смедерева“, број 4/2011) мења се у тачки
I редни број 7. тако што се за заменика члана уместо Марије Крецуљ, посластичара, представника Српске радикалне
странке именује Иван Вучковић, КВ радник угоститељске
струке, представник Српске радикалне странке.
II
Решење о измени Решења о именовању председника,
чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника
Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових
заменика донето је у 22,32 часова.
III
Против Решења о измени Решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор
одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу
и њихових заменика допуштена је жалба Управном суду у
Београду у року од 24 часа од доношења Решења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева” и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Број 02-178/2011-12
У Смедереву, 23. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-8/2011-12
У Смедереву, 23. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
5.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и

6.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., 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 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
25. јануара 2012. године, донела је

Страна 10 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛИПАМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ у Липама („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010 и 2/2011), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора Александар Диздар, представник запослених, а уместо
њега за новог члана Школског одбора именује се Владан
Нешић, представник запослених.
II
дерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Сме-

1. фебруар 2012. године

8.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., 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 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
25. јануара 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I

Број 02-177/2011-12
У Смедереву, 25. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
7.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., 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 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 36. седници одржаној
25. јануара 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Милица Благојевић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Горица
Матић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-180/2011-12
У Смедереву, 25. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2010 и 2/2011),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Школског одбора Зоран Карапанџа, представник родитеља
ученика, а уместо њега за новог члана Школског одбора
именује се Добрица Ивковић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-185/2011-12
У Смедереву, 25. јануара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
9.
На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник
Републике Србије“, број 80/2010), 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 36. седници одржаној
1. фебруара 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред
предшколских установа града Смедерева (у даљем тексту:
Мрежа предшколских установа града Смедерева).

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 1

Члан 2.

Члан 4.

Предшколско васпитање и образовање остварује се у
Установи за предшколско васпитање и образовање „Наша
радост“ Смедерево.
Своју делатност Установа за предшколско образовање
и васпитање „Наша радост“ Смедерево остварује у седишту Установе и у објектима и издвојеним одељењима ван
седишта Установе.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о броју и просторном распореду дечјих вртића у
општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 14/2005).

Члан 3.
Мрежа предшколских установа града Смедерева приложена је уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-144/2011-12
У Смедереву, 1. фебруара 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

МРЕЖА
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Матични
број
Установе

Назив
Установе

Седиште
Установе

Програми предшколског
васпитања и образовања

Објекти
Установе

Издвојена
Одељења
у месту

1

2

3

4

5

6

„Бамби“
Улица Радосава
Мирковића број 12
Смедерево

07143257

Установа за
предшколско
васпитање и
образовање
„Наша
Радост“
Смедерево

„Хајди“
Улица Војводе
Мишића број 4
Смедерево

- Предшколски
програм
- Припремни
предшколски
програм
- Посебни и
специјализовани
програми

„Бубамара“
Улица горичка бб
Смедерево
„Весели цветови“
Улица 7. јула бб
Смедерево
„Дизниленд“
Улица јадранска бб
Смедерево
„Лептирић“
Улица балканска бб
Смедерево
„Пчелица“
Улица Јанка Јанковића
бб
Смедерево
„Хајди“
Улица војводе Мишића
број 4
Смедерево
„Полетарац“
Осипаоница
„Веверица“
Друговац

Бадљевица
Биновац
Водањ
Враново
Врбовац
Вучак
Добри До
Друговац
Колари
Ландол
Липе
Лугавчина
Луњевац
Мала Крсна
Мало Орашје
Михајловац
Петријево
Радинац
Раља
Сараорци
Сеоне
Скобаљ
Суводол
Удовице
Шалинац
Смедерево

Страна 12 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
10.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
1/2008), а по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање града Смедерева,
Градско веће града Смедерева, на 122. седници одржаној 30. јануара 2012. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Утврђује се Локални акциони план запошљавања
за 2012. годину који је саставни део овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-1/2012-12
У Смедереву, 30. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 1

Страна 14 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 1

Страна 16 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 1

Страна 18 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 – Број 1

Страна 20 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 – Број 1

Страна 22 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 1

Страна 24 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 1

Страна 26 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. фебруар 2012. године

1. фебруар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 – Број 1

Страна 28 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

1. фебруар 2012. године
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
11.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 7.000.000,00
динара Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља
Смедерево за капиталне субвенције неопходне за функционисање јавног комуналног предузећа.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 510 – Управљање отпадом, позиција 86 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима, економска класификација 451, у укупном износу од 7.000.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 7.000.000,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-194/2012-12
У Смедереву, 13. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

12.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 16. јануара
2012. године, донео је

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 30.000,00
динара Стонотениском клубу „Смедерево“ за организовање
Меморијалног турнира „Воја Вакуловић“ у Смедереву који
је одржан 26. и 27.11.2011. године у Дворани Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 65.030.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7131/2011-12
У Смедереву, 16. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

13.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 17. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 98.000,00
динара Клубу борилачких спортова „SD COMBAT“ за
учешће на међународном турниру у Тузли, који је одржан
26.12.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, по-
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зиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
98.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 65.098.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-96/2012-12
У Смедереву, 17. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

14.
На основу члана 20. Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број
8/2011) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008)
Градоначелник града Смедерева, дана 17. јануара
2012. године, донео је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на рачун
– Извршење буџета града, која директни и индиректни
корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање расхода и издатака у 2011. години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2010, 2/2011, 6/2011 и 8/2011) закључно са 31.
децембром 2011. године.
Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1.
овог члана односи се на директне и индиректне кориснике буџетских средстава из члана 4. Одлуке о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), осим корисника који су наменски или
уговором (трансфер од вишег нивоа власти са дефинисаним роком правдања средстава) добили средства преко
буџета града Смедерева, као и остале уплате (накнаде за
боловања, донације).

Страна 29 – Број 1
Члан 2.

Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника у складу са
овим Правилником, на рачун извршења буџета града Смедерева и то најкасније до 31. јануара 2012. године.
Корисници буџетских средстава Републике Србије
одговорни су за истинитост и тачност исказаних података
у Обрасцу СНС - Спецификација неутрошених средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику спецификацију
неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, на
обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава,
најкасније до 23. јануара 2012. године.
Директни корисници буџетских средстава достављају
Одељењу за финансије збирне спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које су надлежни,
опредељени према главама, односно функцијама којима су
означени индиректни корисници буџетских средстава.
Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених средстава, најкасније до 31. јануара 2012. године.
Директни корисници буџетских средстава који имају
неутрошена буџетска средства из члана 1. овог Правилника, достављају Одељењу за финансије спецификацију неутрошених средстава опредељених на име расхода и издатака за рад у оквиру надлежности тог директног корисника,
осим расхода и издатака који се односе на индиректне буџетске кориснике.
Спецификација из става 4. овог члана подноси се на
Обрасцу СНС, најкасније до 23. јануара 2012. године.
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. овог Правилника који су
укључени у систем консолидованог рачуна трезора града
Смедерева у 2011. години, а од 1. јануара 2012. године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-207/2012-12
У Смедереву, 17. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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15.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 18. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у износу од
59.158,00 динара „KONEKT“ doo Смедерево за набавку 250
лиценци софтвера за заштиту рачунара од рачунарских вируса за потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 124 – Нематеријална опрема, економска
класификација 515, у укупном износу од 59.158,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
259.158,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-258/2012-12
У Смедереву, 18. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
16.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 24. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Сме-
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дерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 132.271,00 динар Школи фудбала Враново за набавку основних реквизита и опреме за рад.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
132.271,00 динар и укупан план средстава ове апропријације износи 65.260.271,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-158/2012-12
У Смедереву, 24. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

17.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), 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 24. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 788.120,25
динара ради регистрације и оснивања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 10 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима, економска
класификација 621, у укупном износу од 788.120,25 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
818.120,25 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-581/2012-12
У Смедереву, 24. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
18.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 26. јануара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на

Страна 35 – Број 1

другом месту, позиција 60, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од 441.895,00 динара на име неизмирених обавеза из
2011. године и то: Градској организацији глувих и наглувих Смедерево за месец децембар 2011. године у износу од
36.000,00 динара, Удружењу параплегичара Смедерево за
месец октобар, новембар и децембар 2011. године у износу
од 213.162,00 динара, Друштву за церебралну и дечију парализу Смедерево за месец децембар 2011. године у износу
од 86.153,00 динара и Центру за самостални живот инвалида Србије подружница Смедерево за месец децембар 2011.
у износу од 106.580,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 - Социјална
заштита - Услуге, програми, пројекти, ЛАПови и хуманитарне организације, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 229 - Донације и
трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 441.895,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 39.277.015,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5765/2011-12
У Смедереву, 26. јануара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА

1

2. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Осипаоница

7

4. Одлуку о образовању Комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Осипаоница и именовању чланова
Комисије

Страна

ГРАДСКО ВЕЋЕ

1. Одлуку о условима држања, поступања и заштите
домаћих животиња на територији Града Смедерева

3. Одлуку о расписивању референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Осипаоница

Рег. бр.

10. Закључак којим се утврђује Локални акциони план
запошљавања за 2012. годину
12

ГРАДОНАЧЕЛНИК
8

8

5. Решење о измени Решења о именовању председника,
чланова и секретара Изборне комисије за избор
одборника Скупштине Града Смедерева у сталном
саставу и њихових заменика

9

6. Решење о измени Решења о именовању чланова
Шшколског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у
Липама

9

11. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

28

12. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

28

13. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

28

14. Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета Града Смедерева

29

15. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

34

16. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

34

7. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у Смедереву

10

8. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Димитрије
Давидовић“ у Смедереву

10

17. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
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9. Одлуку о броју и просторном распореду
Предшколских установа Града Смедерева

10

18. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

35
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