ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 3

СМЕДЕРЕВО, 18. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
47.
На основу чланa 29. ставова 3. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС), члана 3. 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 83/2014-др. закон) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст и 10/2016),
Скупштина града Смедерева, на 6. седници одржаној
23. децембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа
на територији града Смедерева (у даљем тексту: Мрежа
основних школа).
Члан 2.
Основно образовање и васпитање у граду Смедереву
остварује се у деветнаест основних школа и једној музичкој школи.

Члан 3.
Мрежу основних школа града Смедерева чине основне школе које делатност основног образовања и васпитања
обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења.
Члан 4.
Мрежа основних школа на територији града Смедерева
(број и просторни распоред основних школа) приложена је
уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о броју и просторном распореду основних школа града Смедерева („Службени лист града Смедрева“, број
14/2009).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, по добијању
сагласности Министарства просвете и науке.
Број 020-184/2016-07
У Смедереву, 23. децембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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МРЕЖА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Број и просторни распоред основних школа
Редни
број
1.

Матични
Седиште школе у месту
број школе
Смедерево 11300
07164777
Улица Др Јована Цвијића број 9

2.

07164734

3.

07164726

4.

07164696

5.

07164700

6.

07164823

7.

17769421

8.

07198353

9.

07164815

10.

07164785

11.

07164831

12.

07199350

13.

07164688

14.

07164793

15.

07164807

16.

07164769

17.

07164742

18.

07298285

19.

20.

07164718

07164661

Смедерево 11300
Улица Анте Протића број 3
Смедерево 11300
Улица 17. октобра број 40
Смедерево 11300
Балканска број 31
Смедерево 11300
Улица Ђуре Даничића број 84
Смедерево 11300
Црвене армије број 142
Смедерево 11300
Металуршка бб
Водањ 11328
бб

Назив основне школе

Издвојено
одељење у месту

ОШ „Др Јован Цвијић“

I - VIII

ОШ „Димитрије Давидовић“ Удовице
Сеоне
ОШ „Јован Јовановић Змај“
ОШ „Бранислав Нушић“

Шалинац
Петријево

ОШ „Доситеј Обрадовић“

I – VIII

ОШ „Бранко Радичевић“
Вучак

ОШ „Вожд Карађорђе“

Мало Орашје

Друговац 11432
бб

ОШ „Светитељ Сава“

Бадљевица
Суводол

Колари 11431
Коларчева бб

ОШ „Илија Милосављевић
Коларац“

Биновац
Луњевац
Ландол

ОШ „Сава Ковачевић“

Добри До

ОШ „Херој Света
Младеновић“

I – VIII

ОШ „Иво Лола Рибар“

I – VIII

ОШ „Ђура Јакшић“

I – VIII

ОШ „Доситеј Обрадовић“

Липе 11310
Вука Караџића број 1

ОШ „Вук Караџић“

Смедерево 11300
Милоша Великог број 8

I – VIII

ОШ „Херој Срба“

ОШ „Иво Андрић“

Музичка школа „Коста
Манојловић”

I – VIII
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII
I – IV
I - IV
I – VIII
I – IV
I – IV
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII
I – VIII

ОШ „Бранко Радичевић“

Радинац 11311
Спасоја Пејановића бб

I – VIII
I – VIII
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII
I - IV
I – VIII

ОШ „Свети Сава“

Михајловац 11312
Црногорска број 2
Сараорци 11315
Краља Александра број 95
Лугавчина 11321
Бориса Кидрича бб
Осипаоница 11314
Краља Петра I број 2
Скобаљ 11322
Маршала Тита број 109
Мала Крсна 11313
Маршала Тита бб
Враново 11329
Михајла Аврамовића број 1

Разредност

Врбовац
Раља

I – VIII
I – VIII
I - IV
I – VIII
I-II
(у оквиру 6
година)
I-II
(у оквиру
4 године)
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На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 29. став 5. („Службени гласник РС” бр. 72/09,52/11,55/13, 35/15 -аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16-УС ). и члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа
и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”,
број 80/10), по захтеву Скупштине града Смедерева, број
020-184/2016-01 од 12. јануара 2017. године и број 020184/2016-07, од 6. марта 2017. године, министар просвете,
науке и технолошког развоја доноси
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ди Влада. Сагласност на акт о мрежи основних школа даје
Министарство.
Јединица локалне самоуправе утврђује мрежу основних школа, на основу критеријума прописаних наведеном
уредбом.
Сагласно члану 26. Закона о основама система образовања и васпитања, Школска управа Пожаревац, дописом
број 424-610-00016/2017-15, од 20.03.2017. године, доставила је мишљење на Одлуку о мрежи основних школа на
територији града Смедерева, број 020-184/2016-07 од 23.
децембра 2016. године, где је закључено да се утврђеном
мрежом основних школа и оптимизацијом простора на
територији града, задовољавају потребе грађана, уз испуњеност услова и критеријума из поменуте уредбе, те стога
Школска управа предлаже да се на предложени акт о мрежи
основних школа да сагласност.
С обзиром на то да су испуњени услови за давање сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији
града Смедерева, донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно
и против истог се може покренути управни спор. Тужба се
подноси Управном суду, у року од 30 дана од дана пријема
овог решења.

РЕШЕЊЕ

Доставити:
- Скупштини Града Смедерева;
- Школској управи Пожаревац;
- архиви.

Даје се сагласност на Одлуку о мрежи основних школа
на територији града Смедерева, број 020-184/2016-07, од
23. децембра 2016. године, Скупштине града Смедерева.
Образложење
Скупштина града Смедерева, на седници одржаној дана
23. децембра 2016. године, на основу члана 29. ст. 3. и ст. 5.
Закона о основама система образовања и васпитања, члана
3. ст. 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта о мрежи основних школа и
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 83/2014-др. Закон) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 2/2015 - пречишћен текст и 10/2016)
донела је Одлуку о мрежи основних школа на територији
града Смедерева, број 020-184/2016-07, којом се утврђује
број и просторни распоред основних школа на територији
града Смедерева.
Делатност основног образовања и васпитања обавља
се у седишту и ван седишта, организовањем издвојених
одељења. Основно образовање и васпитање ученика траје
осам година и остварује се у два образовна циклуса, и то
први циклус од првог до четвртог разреда и други циклус
од петог до осмог разреда, који се организује у деветнаест
основних школа, четрнаест издвојених одељења и једној
музичкој школи.
Чланом 29. Закона прописано је да се број и просторни распоред установа чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
према врсти и структури, планира актом о мрежи установа.
Акт о мрежи основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе, на основу критеријума које утвр-

ГРАДСКО ВЕЋЕ
48.
На основу члана 32. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2006), члана 46., а у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, брoj 12/2016 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 45. седници одржаној
12. априла 2017. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин, поступак и критеријуми за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева (у даљем тексту: Програм), поступак спровођења јавног
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конкурса за избор програма, права и обавезе корисника
чији је програм изабран да буде суфинансиран средствима
из буџета града Смедерева, поступак рада Комисије за
спровођење јавног конкурса за суфинансирање програма
од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице
на територији града Смедерева (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Избор програма који се суфинансирају средствима буџета града Смедерева врши се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор програма који се суфинансирају средствима буџета града Смедерева спроводи се једном
годишње, а расписује га Градско веће града Смедерева,
уколико су Одлуком о буџету града Смедерева обезбеђена
средства за ову намену.
Право учешћа на јавном конкурсу имају цркве и верске
заједнице основане у складу са прописима којима се уређује њихово оснивање и чији се објекти налазе, или ће се наћи
на територији града Смедерева, односно да се програм од
јавног интереса реализује на територији града Смедерева.
Средства из буџета града Смедерева за суфинансирање
изабраних програма, преносе се на основу уговора који закључује град Смедерево, кога заступа градоначелница, са
подносиоцем изабраног програма.
Члан 3.
Суфинансирање програма по овом Правилнику односи
се на:
1. програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова;
2. програм адаптације, реконструкције и одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;
3. програм заштите и бриге о црквама и верским објектима од изузетног историјског, националног и културног
значаја;
4. програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево;
5. програм унапређивања сарадње локалне самоуправе
са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално - хуманитарном и другом
плану.
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- изјаву одговорног лица, која је такође саставни део
овог Правилника,
- документацију коју је потребно приложити,
- адресу на коју се доставља пријава и
- име и телефон лица за контакт.
Члан 6.
Учесници на јавном конкурсу који се пријављују за суфинансирање Програма који су предвиђени чланом 3. став
1., тачке 1, 2. и 3. овог Правилника, подносе:
- пријаву на јавни конкурс,
- одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о учествовању на јавном конкурсу,
- изјаву одговорног лица,
- одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о извођењу радова,
- потребне дозволе или сагласности надлежних органа
или овлашћених лица о неопходности изградње, одржавања, адаптације или реконструкције објекта, или потврду
надлежног органа да је верски објекат од изузетног историјског, националног и културног значаја,
- детаљан опис радова на изградњи, одржавању, адаптацији или реконструкцији цркве, верског објекта или парохијског дома са финансијским планом програма (преглед појединачних активности које се предвиђају одлуком
органа са износом средстава неопходних за реализацију
тих активности и спецификацијом износа из сопствених
средстава, укупан износ средстава из буџета града и других
извора),
- податке о одговорној особи за реализацију програма и
коришћења средстава.
Члан 7.
Учесници на јавном конкурсу који се пријављују за суфинансирање Програма који су предвиђени чланом 3. став
1, тачке 4. и 5. овог Правилника, подносе:
- пријаву на јавни конкурс,
- одлуку органа цркве, црквене општине или верске заједнице о учествовању на јавном конкурсу,
- изјаву одговорног лица,
- детаљан опис програма и време реализације програма.

Члан 4.

Члан 8.

Приликом расподеле средстава између учесника који
имају право учешћа на јавном конкурсу предност има црква или верска заједница са већим бројем верника на територији града Смедерева.

Мерила и критеријуми за избор пројеката за суфинансирање Програма који су предвиђени чланом 3. став 1, тачке 1, 2. и 3. овог Правилника су:
- категоризација цркве, верског објекта као културног
добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе),
- значај цркве, верског објекта за културу, уметност,
историју и слично, уколико црква или верски објекат нису
утврђени за споменик културе, ако је у поступку припреме
за проглашење или је добро које ужива претходну заштиту,
- степен угрожености цркве и верског објекта.

Члан 5.
Јавни конкурс за избор програма који су наведени у
члану 3. овог Правилника објављује се на огласној табли
Градске управе града Смедерева и на званичној интернет
страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs).
Јавни конкурс из става 1. овог члана садржи:
- називe програма за које се спроводи јавни конкурс,
- могуће учеснике на јавном конкурсу,
- планиран износ средстава буџета града Смедерева
опредељен за ову намену,
- рок за подношење пријава на јавни конкурс,
- начин пријављивања на јавни конкурс,
- образац пријаве на јавни конкурс, који је саставни део
овог Правилника,

Члан 9.
Јавни конкурс за избор програма који су наведени у
члану 3. овог Правилника, спроводи Комисија коју Решењем образује градоначелница града Смедерева.
Комисија из става 1. овог члана има председника, заменика председника, два члана и два заменика члана.
Комисија ради у седницама и одлучује консензусом, а
радом руководи председник Комисије.

Страна 6 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

О седницама се води записник, документација се архивира и чува 5 (пет) година.
Члан 10.
Комисија обавља следеће послове:
- припрема Предлог текста јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и
верске заједнице на територији града Смедерева, на основу
кога Градско веће града Смедерева расписује јавни конкурс;
- разматра поднете пријаве на расписан јавни конкурс и
доноси Предлог одлуке о избору Програма и исти доставља
Градском већу града Смедерева на одлучивање;
- уколико нема приговора на Одлуку о избору програма
потврђује коначност Одлуке;
- прима приговоре и прослеђује их Градском већу града
Смедерева на одлучивање.
Члан 11.
Учесници на јавном конкурсу достављају комплетну
конкурсну документацију у затвореној коверти, на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на
јавни конкурс.
За сваки Програм предаје се посебна пријава, у посебно
затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом на адресу: Градска управа града
Смедерева – Комисији за спровођење јавног конкурса за
избор програма цркава и верских заједница, који се суфинансирају из буџета града Смедерева, Улица Омладинска
број 1, 11 300 Смедерево, ПАК 230116.
Приликом отварања пријава Комисија води записник
о отварању пријава, након чега се приступа разматрању
пријава.
Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве
неће бити разматране.
Члан 12.
Одлука о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице објављује се на
огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.
org.rs).
Рок за подношење приговора на наведену Одлуку је 8
(осам) дана од дана објављивања Одлуке.
Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града
Смедерева, а предају Комисији.
По истеку рока за приговоре Комисија проверава да
ли су приговори благовремени, допуштени и изјављени од
стране овлашћеног лица.

18. април 2017. године

Aко је уложен приговор, Одлука је коначна после одлучивања Градског већа града Смедерева, по приговору.
Ако није уложен ниједан приговор, Одлука је коначна
кад истекне рок за приговор.
Члан 13.
Кад Одлука постане коначна објављује се на огласној
табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева.
Члан 14.
На основу коначне Одлуке, град Смедерево, кога заступа градоначелница, закључује појединачне уговоре о
суфинансирању програма од јавног интереса које реализују
цркве и верске заједнице на територији града Смедерева,
по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на текст уговора.
Уговорима из претходног става овог члана уређују се
међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок
за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, обавеза подношења извештаја о утрошеним средствима, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе
уговорних страна.
Члан 15.
Цркве и верске заједнице дужне су да средства користе искључиво за намене за које су им средства додељена
и дужне су да до 31. марта наредне буџетске године поднесу извештај градоначелници града Смедерева, са доказима
о наменском трошењу средстава у складу са закљученим
уговорима.
Уколико црква или верска заједница не достави извештај о реализовању програма за који су додељена средства,
неће им бити одобрена средства у наредној години.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-34/2017-07
У Смедереву, 12. априла 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

С Л У Ж Б Е 5Н И Л И С Т

18. април 2017. године
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ПРИЈАВА
НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Број и назив програма за који се конкурише

Назив и седиште учесника јавног конкурса

Матични број и ПИБ учесника јавног
конкурса
Број рачуна који се води код Управе за
трезор
Име и презиме одговорног лица
Број телефона
E – mail адреса
Функција одговорног лица
Износ средстава за суфинансирање из
буџета
града Смедерева за програм
Износ сопствених средстава који се улаже у
реализацију програма
Износ средстава потребан за потпуну
реализацију програма
Број верника на територији цркве и верске
заједнице

У _______________________ ,
______._____._____. године

_________________________
Одговорно лице
М.П.

6
6
ИЗЈАВА
6
ЈН
А ИВ А
СЛУИ
ЖЗ
БЕ
ЛИСТ
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Као одговорно лице подносиоца Пријаве на јавни конкурс за доделу средстава за
суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на
ИПријаве
ЗЈА
В на
А јавнииконкурс
Као одговорно
лице подносиоца
за доделу
средстава за
територији
града Смедерева,
под пуном
кривичном
материјалном
одговорношћу
суфинансирање
програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на
изјављујем:
територији града Смедерева, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
Као
одговорно лице
подносиоца
Пријаве
јавниутврђене
конкурс Правилником
за доделу средстава
за
изјављујем:
- да подношењем
Пријаве
прихватамо
све на
услове
и Јавним
суфинансирање
програма
од
јавног
интереса
које
реализују
цркве
и
верске
заједнице
на
конкурсом за доделу средстава за суфинансирање програма од јавног интереса које
територији
града
Смедерева,
под
кривичном
и материјалном
одговорношћу
- дацркве
подношењем
Пријаве
прихватамо
све града
условеСмедерева;
утврђене
Правилником
и Јавним
реализују
и верске
заједнице
напуном
територији
изјављујем:
конкурсом
засви
доделу
средстава
суфинансирање
од јавног интереса које
- да су
подаци
наведенизау Пријави
истинитипрограма
и веродостојни;
реализују
верске заједнице
нареализацију
територији града
Смедерева;
- дацркве
ће се исредства
добијена за
пројекта
користити искључиво за
подношењем
све условеи утврђене
Правилником и Јавним
дакоје
су
сви
подаци Пријаве
наведениприхватамо
у Пријави истинити
веродостојни;
намене-за
су додељена;
конкурсом
засе
доделу
средстава
за
суфинансирање
програма
од
интереса
- дадаће
средства
добијена
за
реализацију
пројекта
користити
искључиво
за које
ћемо најкасније до 31. марта наредне буџетскејавног
године,
доставити
реализују
верскеСмедерева
заједнице наизвештај
територији
града Смедерева;
намене
за цркве
које суидодељена;
градоначелници
града
о реализацији
програма, са доказима о
сви
наведени
истинити
и
веродостојни;
- дадасу
ћемоподаци
најкасније
доу Пријави
31.самарта
наредне
буџетске године, доставити
наменском
трошењу
средстава
у складу
закљученим
Уговором;
сеупознати
средства
добијена
заизвештај
реализацију
пројекта
користити
искључиво
за или
градоначелници
града Смедерева
о реализацији
програма,
сасредстава
доказима
о
-- да
да ће
смо
да
у случају
ненаменског
коришћења
додељених
намене
за
које
су
додељена;
наменском
трошењу
средстава
у
складу
са
закљученим
Уговором;
дела додељених средстава, односно неблаговременог подношења извештаја о реализацији
ћемо
најкасније
до губимо
31.
марта
буџетске
- дада
упознати
да у случају
ненаменског
средстава
или
програма
и смо
утрошеним
средствима,
правонаредне
накоришћења
пријаву
на додељених
јавни године,
конкурс
удоставити
наредној
градоначелници
града Смедерева
извештај о реализацији
програма,
доказима о
дела додељених
средстава,
односно неблаговременог
подношења
извештајасао реализацији
буџетској
години;
наменском
средстава
у складу
са
Уговором;
програма
и трошењу
утрошеним
средствима,
губимо
правоСмедерево
на пријаву
на јавни
конкурс
наредној
- да
смо упознати
и сагласни
да закљученим
град
нема
обавезу
да уодобри
и
- дагодини;
смо упознатипројекат.
да у случају ненаменског коришћења додељених средстава или
буџетској
финансира
предложени
дела додељених
неблаговременог
подношења
- да смо средстава,
упознати односно
и сагласни
да град Смедерево
немаизвештаја
обавезу одареализацији
одобри и
програма и предложени
утрошеним средствима,
финансира
пројекат. губимо право на пријаву на јавни конкурс у наредној
буџетској години;
- да смо упознати и сагласни да град Смедерево нема обавезу да одобри и
финансира
предложени пројекат.
У _______________________
,
_________________________
Одговорно лице
_____._____._____. године
У _______________________ ,
_________________________
_____._____._____. године
Одговорно лице
У _______________________ ,
_____._____._____. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
49.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43., а у вези са чланом 41. став
2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Заменик градоначелнице града Смедерева, дана 7.
априла 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 3.007.252,00

М.П.
М.П.

_________________________
Одговорно лице

динара Основној школи „Свети Сава“ у Смедереву, на име

изгубљеног судског спора против тужиоца Милана МилоМ.П.

шевића из Кулича, радника Основне школе који обавља послове ложача, због повреде на раду по Пресуди Основног
суда у Смедереву број 3 П1.207/2013 од 25.05.2016. године,
а на име надокнаде тужиоцу по више видова нематеријалне штете и на име трошкова парничног поступка, на које
се обрачунава законска затезна камата од дана пресуђења
25.05.2016. године па до дана исплате, као и на име трошкова извршења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска активност 0001–Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, позиција 238, економска класификација 4631–Текући
трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
3.007.252,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 219.602.252,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2017/2017-07
У Смедереву, 7. априла 2017. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

18. април 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

50.

Страна 9 – Број 3
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 11. априла
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа
буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални
послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
199.410,00 динара предузећу СТР И КОМ Ауто Гага Смедерево, на име набавке ауто делова за потребе одржавања
возног парка Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130– Опште
услуге, позиција 30 – Материјал, економска класификација
426, у укупном износу од 199.410,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 20.267.410,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1637/2017-07
У Смедереву, 11. априла 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

51.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон,
103/2015 и 99/2016 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016
- др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. априла 2017.
године, донела је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа
буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални
послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
39.095,00 динара са порезом на додату вредност за набавку
услуге испитивања система за дојаву пожара и система за
детекцију гаса у котларници „Мајдан“ у Смедереву, ради
издавања употребне дозволе, а у складу са Закључком заменика градоначелнице града Смедерева број 400-2247/201707 од 04.04.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 620–
Развој заједнице, позиција 91, економска класификација 423–Услуге по уговору, у укупном износу од 39.095,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
867.095,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2247/2017-07
У Смедереву, 18. априла 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

52.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон, 103/2015 и 99/2016 ), члана 44., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. априла 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа
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буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални
послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
557.640,00 динара са порезом на додату вредност (464.700
динара без пореза на додату вредност) на име обезбеђења
средстава за извођење радова на изградњи прикључака
за потребе прикључења пристана на електро мрежу (јака
струја) и телекомуникациону мрежу (слаба струја), а у
складу са Закључком заменика градоначелнице града Смедерева број 400-2613/2017-07 од 07.04.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 620–
Развој заједнице, позиција 94, економска класификација
511–Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од
557.640,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.557.640,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2613/2017-07
У Смедереву, 18. априла 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

53.

Република Србија
УСТАВНИ СУД Број: IУо-296/2015
10. 04. 2017. године
Б е о гр а д
Уставни суд, Мало веће, у саставу: судија Сабахудин Тахировић, председник Већа, и судије др Драгана Коларић и
Татјана Бабић, чланови Већа, на основу члана 167. став 1.
тачка 3. Устава Републике Србије, на седници Већа одржаној 14. марта 2017. године, донео је
3АКЉУЧАК
Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену законитости одредаба члана 3. став 2. Одлуке о измени
Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоског насеља
у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево”, број 12/07).

18. април 2017. године
Образложење

Уставном суду поднета је иницијатива за оцену законитости одредаба члана 3. став 2. Одлуке наведене у изреци.
У иницијативи се наводи да је, супротно одредбама Закона
о комуналним делатностима, оспореним чланом Одлуке
измењен члан 124. став 3. основног текста Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоског насеља у општини
Смедерево и као критеријум за утврђивање накнаде за извршену услугу одређена површина отвореног и затвореног
простора, што, по мишљењу иницијатора, Закон о комуналним делатностима не прописује. Накнадним поднеском
иницијатор предлаже да Уставни суд обустави извршење
„предметног појединог акта”.
У достављеном одговору, доносилац оспореног акта,
Град Смедерево, наводи да је скупштина града Смедерева,
сагласно законском овлашћењу да уређује и начин плаћања
комуналне делатности, донела оспорену Одлуку. Такође,
у одговору се наводи да је Одлука о комуналном уређењу
градског и сеоског насеља у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево”, бр. 4/04, 12/07 и 3/08)
престала да важи ступањем на снагу Одлуке о комуналном
уређењу града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, бр. 1/15 и 5/15), чији је пречишћени текст објављен у
„Службеном листу града Смедерева”, број 6/15.
У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је
констатовао да је оспорена Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоског насеља у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево”, број 12/07)
престала да важи 21. фебруара 2015. године, ступањем на
снагу Одлуке о комуналном уређењу града Смедерева, која
је објављена у „Службеном листу града Смедерева“, број
1/15, од 13. фебруара 2015. године.
Чланом 153. Одлуке о комуналном уређењу града Смедерева, одређено је да ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у граду Смедереву („Службени лист општине
Смедеревo”, број 4/04, 12/07 и 3/08 и „Службени лист града
Смедерева”, број 9/09-др.Одлука), осим чл. 12, 13. и 14.
који ће се примењивати до доношења Правилника о условима и начину постављања баште угоститељског објекта из
члана 14. став 2. ове одлуке.
Полазећи од тога да, сагласно члану 168. став 5. Устава,
Уставни суд може оценити сагласност општег акта са Уставом и законом и по престанку његовог важења, под условом
да је поступак оцене уставности покренут најкасније у року
од шест месеци од престанка његовог важења, Уставни суд
констатује да у конкретном случају нису испуњени услови утврђени наведеном одредбом Устава. Ово стога што је
Одлука о комуналном уређењу градског и сеоских насеља
у граду Смедереву („Службени лист општине Смедерево”,
број 4/04, 12/07 и 3/08 и „Службени лист града Смедерева”, број 9/09-др.Одлука), а самим тим и Одлука о измени
Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоског насеља
у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево”, број 12/07), престала да важи 21. фебруара 2015. године, а иницијатива за покретање поступка за оцену законитости наведене Одлуке поднета 13. новембра 2015. године.

18. април 2017. године
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Имајући у виду да је оспорена одредба члана 3. став
2. Одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу градског и сеоског насеља у општини Смедерево престала да
важи, а иницијатива није поднета у року из члана 168. став
5. Устава, Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. став 1.
тачка 2) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”,
бр. 109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15 и 103/15), иницијативу одбацио.
С обзиром на то да је одбацио иницијативу, Уставни суд
констатује да је беспредметно разматрање захтева иницијатора за обуставу извршења појединачног акта, односно
радње која је предузета на основу оспорене Одлуке.
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Сагласно наведеном, Уставни суд је, на основу одредаба
члана 42в став 1. тачка 2) и члана 47. став 1. тачка 2) Закона
о Уставном суду, донео Закључак као у изреци.
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18. април 2017. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

47.

Одлукa о мрежи основних школа на територији града Смедерева

1

ГРАДСКО ВЕЋЕ
48.

Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева

4

ГРАДОНАЧЕЛНИК
49.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

8

50.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

9

51.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

9

52.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

9

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
53.

Закључак Уставног суда Републике Србије
број IУо-296/2015 од 10. априла 2017. године донет на основу иницијативе за покретање поступка за оцену законитости
одредаба члана 3. став 2. Одлуке о измени
Одлуке о комуналном уређењу градског
и сеоског насеља у општини Смедерево
(„Службени лист општине Смедерево,
број 12/07)

10
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