ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VIII БРОЈ 4
СКУПШТИНА ГРАДА
95.
На основу члана 29. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011,
88/2013 и 105/2014), 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), члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) и члана 3. став 2. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 28. седници одржаној
1. јуна 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ
Члан 1.
Град Смедерево прибавља непокретност путем изградње која ће бити у јавној својини града Смедерева.
Непокретност која се прибавља је производна хала са
управно-административним блоком, укупне нето површине 2,902 м2, од тога производни део 2.557,00 м2 и управно-административни део 345,00 м2, спратности П+О (приземље), кат.парцела број 233/70 уписана у листу непокретности 14991 к.о. Смедерево на основу Решења о грађевинској
дозволи, број 351-94/2015-05 од 17.04.2015. године, правоснажно од 22.04.2015. године, издато од стране Одељења
за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни
простор и инспекцијске послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине Градске управе Смедерево и Пријаве почетка извођења радова од 23.04.2015. године.
Члан 2.
За изградњу производне хале из члана 1. ове Одлуке
обезбеђена су средства у износу од 136.168.996,02 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

СМЕДЕРЕВО, 1. ЈУН 2015. ГОДИНЕ
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње садржан је у одредбама члана 29. став 2. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 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 ), члана 19. став 1. тачка 21. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
- пречишћен текст) и члана 3. став 2. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст).
Чланом 29. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013 и
105/2014), предвиђено је да се прибављањем непокретних
ствари сматра и размена непокретности и изградња објеката.
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), у члану 32. став 1. тачка 6. прописује да Скупштина општине у
складу са законом доноси прописе и друге опште акте, а у
члану 66. став 3. да се одредбе овог закона које се односе
на Скупштину општине односи и на градску Скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) прописано је да Скупштина града доноси
одлуку о прибављању непокретности у јавну својину града
Смедерева односно о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева.
Чланом 3. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст)
предвиђено је да се прибављањем непокретности сматра и
размена непокретности и изградња објеката.
Имајући у виду напред наведене одредбе закона, статута и одлуке, стекли су се услови да Скупштина града Смедерева донесе Одлуку о прибављању непокретности- производне хале нето површине 2.902,00 (и словима: двехиљадедеветстодва) метара квадратних, односно бруто површине
3.190,00 (и словима: трихиљадестодеведесет) метара квадратних, а чија ће изградња коштати 113.474.163,35 динара без пореза на додатну вредност односно 136.168.996,02
динара са порезом на додату вредност.
На основу свега напред изложеног, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове предложило је Градском већу града
Смедерева да прихвати Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње
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у предложеном тексту, утврди предлог и достави Скупштини града Смедерева на разматрање и доношење.
Број 020-74/2015-07
У Смедереву, 1. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

1. јун 2015. године
Члан 3.

Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 4.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи
„суда“ ставља се зарез и додају се речи „ односно јавног
бележника“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

96.
На основу 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 83/2014-др закон),
члана 26. став 1. тачка 5. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 19.став 1. тачка 22. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и члана 34. став 3. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној својини
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 28. седници одржаној
1. јуна 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАСНИВАЊУ ХИПОТЕКЕ
Члан 1.
У Одлуци о заснивању хипотеке, број 020-67/2014-07
од 24. априла 2014. године и број 020-67/2014-07 од 22. јула
2014. године, после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Заснива се хипотека I реда на објекту-Производној
хали са управно- административним блоком, укупне нето
површине 2.902,00 м2 – од тога производни део 2.557,00
м2 и управно-административни део 345,00 м2, спратности
П+О ( приземље), кат. парцела бр. 233/70 ЛН број 14991 КО
Смедерево, на основу Решења о грађевинској дозволи, бр.
351-94/2015-05 од 17. 04. 2015. године, које је правоснажно
од 22.04.2015. године, које је издало Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор
и инспекцијске послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине Градске управе града Смедерева и Пријаве почетка извођења
радова од 23.04.2015. године.“.
Члан 2.
Став 2. који постаје став 3., мења се и гласи:
„Хипотеке I реда из ставова 1. и 2. ове Одлуке заснивају
се ради добијања и обезбеђења кредита по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк
а. д. Нови Сад број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014.
године, Анекса бр. 1 број 400-5892/14-04 од 10. септембра
2014. године, Анекса бр.2 број 400-4094/2015-03 од 6. марта 2015. године и Анекса бр. 3 број 400-6140/2015-08 од
26.маја 2015.године на износ до 8.000.000 еура за изградњу
производних хала из ставова 1. и 2. ове Одлуке са неопходном инфраструктуром, уређењем површина на парцелама и
ограђивањем парцела.“.

Oбразложење
Законом о локалној самоуправи одређено је да Скупштина града обавља и друге послове утврђене законом и
статутом, а чланом 66. поменутог Закона одређено је да све
одредбе Закона о локалној самоуправи које се односе на
скупштину општине примењују се и на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 22. Статута града Смедерева дефинисано је да Скупштина града доноси одлуку о заснивању
хипотеке на непокретностима које су у јавној својини града
Смедерева. Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева одређено је да Одлуку
о заснивању хипотеке на непокретности у јавној својини
Града, на предлог Градског већа града Смедерева, доноси
Скупштина града Смедерева, а хипотека се заснива у складу са прописима којима се уређује хипотека.
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године донела је Одлуку о задуживању
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
8/2013) на износ од 9.000.000 еура, на име финансирања
капиталних инвестиционих расхода - изградње производне
хале у Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређење површине на парцели и ограђивање парцеле. Одлука је
донета по претходно прибављеном Мишљењу Министарства финансија - Управе за јавни дуг број 401-1887/2013001 од 5. новембра 2013. године о кредитном задужењу за
планирани износ од 9.000.000 еура.
После спроведеног поступка јавне набавке град Смедерево закључио је Уговор о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад на износ
до 8.000.000 еура (осам милиона еура) за потребе финансирања пројекта капиталних инвестиционих расхода, пројектовања и изградње производне хале у Индустријској зони
у Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређењем
површина на парцели и ограђивањем парцеле бр. 233/60
КО Смедерево, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014.
године.
У циљу одобравања кредита од групе понуђача коју
чине Banca Intesa a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad,
Скупштина града Смедерева је на 21. седници одржаној
24. априла 2014. године донела Одлуку о заснивању хипотеке на објекту – производној хали у изградњи која ће се
изградити на кат.парц. бр. 233/6 К.О. Смедерево, површине 57 521м2, у Улици Шалиначка бб у Смедереву, уписаној
у лист непокретности бр. 14991 КО Смедерево, а у свему
према Решењу о локацијској дозволи бр. 350-521/2013-05
од 17.1.2014. године које је издало Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе града Смедерева, број
020-67/2014-07 од 24. априла 2014. године.
Због техничке грешке у куцању материјала, Скупштина
града Смедерева је на 22. седници одржаној 22. јула 2014.

1. јун 2015. године
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године донела Одлуку о измени Одлуке о заснивању хипотеке број 020-67/2014-07 од 22. јула 2014. године у којој
је замењен број катастарске парцеле 233/6 К.О. Смедерево
бројем 233/60 К.О. Смедерево.
Након закључења горе наведеног Уговора и спроведеног поступка јавне набавке град Смедерево закључио је
Уговор о изради пројектно техничке документације и изградње производне хале са пратећим садржајем на парцели
233/60 КО Смедерево у Индустријској зони у Смедереву
са неопходном инфраструктуром, уређењем површина на
парцели и ограђивањем парцеле са групом понуђача који су
поднели заједничку понуду, а водећи партнер у заједничкој
понуди је Предузеће за инжињеринг, трговину и грађевинарство ИТГ доо Смедерево, број 400-5057/2014-08 од 06.
августа 2014. године, чија је укупна уговорена вредност
688.415.000,00 динара без ПДВ-а.
Производна хала са пратећим садржајем на парцели
233/60 КО Смедерево у Индустријској зони у Смедереву
завршена је и град Смедерево је извођачу радова исплатио
укупну уговорену обавезу након испостављања окончане
ситуације.
С обзиром на то да је по закљученом Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк
а. д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014.
године, остао неискоришћен износ новчаних средстава и да
је тај износ био расположив граду Смедереву, Скупштина
града Смедерева је дана 22. децембра 2014. године донела
Одлуку о коришћењу преосталих новчаних средстава по
Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд
и Ерсте банк а.д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19.
августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014), а на основу Захтева ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево за повлачење средстава за финансирање опремања Индустријске зоне
у Смедереву, број 400-8350/2014-04 од 10. децембра 2014.
године у коме је ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево предложило приоритетне пројекте за реализацију у делу Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву.
Дана 2. фебруара 2015. године ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
доставило је измену Захтева број 400-8350/2014-04 од 10.
децембра 2014. године за повлачење средстава за финансирање опремања Индустријске зоне у Смедереву број
400-8350/2014-04. На основу поменутог захтева измењена
је Одлука о коришћењу преосталих новчаних средстава по
Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд
и Ерсте банк а.д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19.
августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014) и Скупштина града Смедерева је на 26. седници одржаној 13. фебруара 2015. године донела Одлуку о
изменама Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД
Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08
од 19. августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“, број 1/2015). У наведеном Захтеву ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево је поред пројеката за реализацију у делу Индустријске
зоне и Индустријског парка у Смедереву, који су већ били
предвиђени у претходној Одлуци, предвидело и изградњу
терминала Слободне зоне са пратећим објектима, изградњу
трафо станице са приводима и изградњу поливалетне производне хале на кат. парцели 233/70.
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После доношења наведених одлука град Смедерево је
спровео поступак јавних набавки за изградњу саобраћајне
мреже и поливалентне производне хале, чија изградња је
била предвиђена наведеном Одлуком.
После спроведених поступака јавних набавки за изградњу саобраћајне мреже и поливалентне производне
хале, по Одлуци о изменама Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са
Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број
400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2015) остао је неискоришћен
износ од 33.463.364,39 динара.
Дана 23.04.2015. године Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове доставило је Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију допис број: службено/15-03,
у коме наводи да је на основу предмера и предрачуна радова који је сачинило ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево, потребно изградити
недостајући део саобраћајнице фаза III/2a у дужини од 530
m, процењена вредност радова је 25.552.803,65 динара без
пдв-а односно 30.663.364,39 динара са пдв-ом, као и да је
потребно изградити паркинг уз саобраћајницу 2 у дужини
од око 170 m, процењена вредност радова је 2.333.333,34
динара без пдв-а, односно 2.800.000 динара са пдв-ом.
С обзиром на то да је за радове, који су наведени у
претходном ставу, а који нису били предвиђени у претходној Одлуци и чија укупна процењена вредност износи
33.463.364,39 динара, било потребно спровести поступак
јавне набавке, било је неопходно да се измени и допуни
Одлука о коришћењу преосталих новчаних средстава по
Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд
и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19.
августа 2014. године.
Скупштина града Смедерева је на 27. седници одржаној 29. априла 2015. године донела Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД
Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08
од 19. августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“, број 3/2015).
Банка Интеса АД Београд и Ерсте банк а.д. Нови Сад
и град Смедерево су дана 26. маја 2015. године закључили Анекс број 3 Уговора о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад број 4005287/2014-08 од 19. августа 2014. године у коме су уговорне стране сагласне да се дода нови инструмент обезбеђења
уредног извршења обавеза из Основног уговора у виду потписане и оверене Заложне изјаве, власника непокретности
града Смедерева, за упис извршне вансудске хипотеке I
реда у корист Банке у надлежни регистар непокретности
на објекту-Производној хали са управно-административним блоком, укупне нето површине 2.902,00 м2 – од тога
производни део 2.557,00 м2 и управно-административни
део 345,00 м2, спратности П+О (приземље), кат. парцела
бр. 233/70 ЛН број 14991 КО Смедерево, на основу Решења
о грађевинској дозволи бр. 351-94/2015-05 од 17. 04. 2015.
године, које је правоснажно од 22.04.2015. године, које је
издало Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсек
за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и зашти-
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те животне средине Градске управе града Смедерева и Пријаве почетка извођења радова од 23.04.2015. године.
Уговорне стране су у наведеном Анексу 3. сагласне да
корисник кредита успостави хипотеку I реда као додатни
инструмент обезбеђења на нов пословни простор који је
предмет финансирања преосталим средствима кредита.
На основу свега наведеног, предложено је Градском
већу града Смедерева да прихвати Нацрт Oдлуке о изменaма и допунама Одлуке о заснивању хипотеке, утврди
Предлог и исти упути Скупштини града на разматрање и
усвајање.
Број 020-72/2015-07
У Смедереву, 1. јуна 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

1. јун 2015. године

3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5550/2015-07
У Смедереву, 4. маја 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
98.
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 и 142/2014), члана 44., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. маја 2015.
године, донео је
РЕШЕЊЕ

97.
На основу члана 53. став 1. и 2. 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 и 142/2014), члана 44., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 4. маја 2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ
КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД
01.04. – 30.06.2015. ГОДИНЕ
1. Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћање до висине расхода који
су одређени за тромесечни или неки други период (квоте),
при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне
могућности буџета. Обим потрошње по буџетским корисницима за период 01.04. – 30.06.2015. године утврђен је у
следећим износима:
1. Скупштина града у износу од 30.158.630 динара.
2. Градоначелник града у износу од 96.975.446 динара.
3. Градско веће у износу од 3.384.567 динара.
4. Градска управа у износу од 414.548.857 динара.
5. Градско правобранилаштво у износу од 4.932.500 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014 и 1/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови,
позиција 51, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се недостајућа средства у укупном износу од
400.000,00 динара Удружењу за промоцију и подршку јавно-приватном партнерству у Србији „C.R.E.A.M“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1–Скупштина града, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
111- Извршни и законодавни органи, позиција 9, економска класификација 424, у укупном износу од 400.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.180.000,00 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 020-64/2015-07
У Смедереву, 15. маја 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

99.
На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 –
пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених по-

1. јун 2015. године
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словних објеката („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013 и 3/2015),
Градоначелница града Смедерева, дана 1. јуна 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
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градњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,
по расписаном огласу за давање у закуп земљишта ради
постављања привремених пословних објеката, утврди да
ли су понуде достављене у затвореним ковертама, број и
благовременост пристиглих понуда, изврши избор најповољнијег понуђача и у року од 8 дана сачини предлог за
доношење одлуке о давању у закуп земљишта.
III
Председница Комисије, чланови Комисије и њихови заменици, именују се на мандатни период од четири године, а
могу бити разрешени и пре истека наведеног периода.

I

IV

Образује се Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних
објеката на територији града Смедерева (у даљем тексту:
Комисија).
У Комисију се именују:
- за председницу
Зорица Јевтић, дипл.правник, запослена у Градској
управи града Смедерева,

Доношењем овог Решења, престаје да важи Решење о
образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева и именовању
председника и чланова Комисије („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2011).

- за заменицу председнице
Љиљана Симанић, дипл. правник, запослена у Градској управи града Смедерева,
- за чланове и заменике чланова:
1. Зоран Милошевић, члан, дипл.правник, запослен у
Градској управи града Смедерева;
Живорад Радановић, з аменик члана, дипл.правник,
запослен у Градској управи
града Смедерева;
2. Новица Бајчић, члан, дипл.официр полиције, запослен у Градској управи града Смедерева;
Гагарин Маричић, заменик члана, стр.грађ.инж.,
запослен у Градској управи града Смедерева;
3. Дејан Радојковић, ч
 лан, правник, запослен у Јавном
предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево;
Јелена Ђурђевић, з аменица члана, дипл.економиста, запослена у Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево;
4. Јелена Лазић, чланица, дипл.просторни планер, запослена у Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево;
Гордана Илић, заменица чланице, дипл.инжењер
хортикултуре, запослена у Јавном
предузећу Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.
II
Задатак Комисије је да након достављања свих писмених понуда поднетих Јавном предузећу Дирекција за из-

V
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-76/2015-07
У Смедереву, 1. јуна 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
100.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 14. одлуке о начину и, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИПАОНИЦА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Осипаоница изјашњавали о предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница
одржан је 17. маја 2015. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заејднице Осипаоница уписано је укупно 3852 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Осипаоница, на референдуму је
гласало 2066 грађана.
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4. „Против” Предлога о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Осипаоница, на референдуму је
гласало 49 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја грађана, донета Одлука о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница.
6. Резултате референдма објавити у „Службеном листу
града Смедерева”.
Број 169/2015
У Осипаоници, 18. 05. 2015. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Бранко Милановић, председник
2. Ненад Радивојевић, члан
3. Малиша Адамовић, члан

101.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије», број
број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 ), члана 70. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”. број 129/2007 и 83/2014) члана 81. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2015-пречишћен текст ) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист града Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница на
седници одржаној дана 18.05.2015. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Осипаоница на референдуму,
којч је одржан 17.05.2015. године, донели
ОД Л У КУ
О УВОЋЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ OСИПАОНИЦА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреоа грађача уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Осипаоница
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет;
година. почев од 01.06.2015. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери............................................. 40%
- Изградња инфраструктуре (насипање њивских путева
уз одводњавање и проширење са исушивањем, асвалтирање неасфалтираних улица, пресвлачење асфалтом асфалтираних улица, изградња пешачке зоне од улице за гробље до
центра села и од центра села до улице Партизанске, суфинансирање изградње библиотеке и свечане сале).
- Изградња и одржавање објеката од значаја за месну
заједницу (мокри чвор у Дому културе, спортски центар,
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ограда око црквене порте саобраћајница и стазе у оквиру
гобља),
II. текући трансфери.................................................. 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уличне расвете, паркова и зелених јавних површина, улица, депонија и друго ),
- За одржавање објеката од значаја за месну заједницу
(Дома културе, школа, амбуланта, спортски центар, зграда
месне заједнице, капела-гробље и друго).
- Спорт, култура, образовање, друштвене организације
и удружења грађана, примарна здравствена заштита, социјална давања и друго.
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На приход остварен од ауторских права и
индустријске својине
На приход остварен од имовине и
имовинских права на које се плаћа порез у
складу са законом
На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
просечне месечне зараде Града Смедерева
На пензије остварене у земљи и
иностранству

2%
18 %
4%
4%

2%
1,5%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 12.500.000,00 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
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана, приход остварен од ауторских права и индустријске својине, приход 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
просечне месечне зараде Града Смедерева.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодочриносу 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.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева”.
Број: 170 /2015-02
У Осипаоници, 18.05.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

102.
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Бранко Милановић, с. р.

На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
48/94 и 11/98), члана 14. одлуке о начину и, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СКОБАЉ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Скобаљ изјашњавали о предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ одржан је 17.
маја 2015. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заејднице Скобаљ уписано је укупно 1620 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ, на референдуму је гласало
182 грађана.
4. „Против” Предлога о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ, на референдуму је гласало
26 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
на референдуму није донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ.
6. Резултате референдма објавити у „Службеном листу
града Смедерева”.
Број 21/2015
У Скобаљу, 17. 05. 2015. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Драгољуб Арсенијевић, председник
2. Бојан Милановић, члан
3. Дарко Митић, члан
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

95.

Одлукa о прибављању непокретности у
јавну својину града Смедерева путем изградње

1

96.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
заснивању хипотеке

2

ГРАДОНАЧЕЛНИК
97.

Решење о квотама потрошње за буџетске
кориснике за период 01.04.-30.06.2015. године

4

98.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

4

99.

Решење о образовању Комисије за давање
у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева и именовању председнице, чланова Комисије и
њихових заменика

4

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
100.

Резултати референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница

5

101.

Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница

6

102.

Резултати референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Скобаљ

7
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