ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VI БРОЈ 8

СМЕДЕРЕВО, 18. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
246.
На основу члана 32. став 1. тачака 1. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 108. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ

Члан 5.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града
Смедерева доставља се Градском већу града Смедерева
ради утврђивања Предлога одлуке и исти доставља Скупштини града Смедерева на усвајање.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 011-4/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.
Приступа се промени Статута града Смедерева.
Члан 2.
Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, у следећем саставу:
- за председника
Богољуб Спасојевић, дипломирани правник
- за чланове:
1. Верица Живановић, дипломирани правник
2. Весна Ж. Стојановић, дипломирани правник
3. Слободан Угљеваревић, дипломирани правник

247.
На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 33. и
36. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике
Србије“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011) и члана 19. став
1. тачка 15. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
О Д Л У К У

Члан 3.

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да изради
Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, најкасније до 30. новембра 2013. године.

Члан 1.

Члан 4.
Комисија из члана 2. ове Одлуке, Одлуком о изменама и
допунама Статута града Смедерева обухватиће:
- усаглашавање одредби Статута са Законом о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011);
- усаглашавање одредби Статута са Законом о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007);
- усаглашавање одредби Статута са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012) и
- усаглашавање одредби Статута са прописима који су
ступили на снагу после доношења Статута града Смедерева.

Доноси се Одлука о задуживању града Смедерева, на
име финансирања капиталних инвестиционих расхода,
изградња производне хале у Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређење површине на парцели и ограђивање парцеле:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА
НА ОПРЕМАЊУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊИ
ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ
1. ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ
НА ИЗГРАДЊИ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ. .  711.360.000
2. САОБРАЋАЈНИЦЕ И САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.631.676
3. СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ПРИВОДИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ДО ОБЈЕКТА. . . . . .  35.280.800
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4. УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У ХАЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276.946.146
5. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И НЕИЗГРАЂЕНИХ
ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ. . . . . . . . . . . . .  8.130.600
6. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ. . . . . . . . . . . . . . .  1.862.300
УКУПНО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.077.211.522 динара
Курс НБС 1 EURO = 114 дин. . . . . . .  9.449.224 EUR-a
Члан 2.
Вредност јавне набавке на име финансирања капиталних инвестиционих расхода из члана 1. ове Одлуке износи
до 9.500.000 EUR-a.
Средства у износу од 9.000.000 EUR-а користиће се
од примања од задуживања, а износ од 500.000 EUR-а из
текућег прихода буџета града Смедерева за финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
Члан 3.
Овлашћује се градоначелник града Смедерева да спроведе поступак избора најповољнијег понуђача-финансијске
организације.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси градоначелник града Смедерева, по претходно прибављеној
сагласности Градског већа града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9674/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

18. новембар 2013. године
Члан 2.

Јединице опште намене се образују као привремени
састави од добровољаца и радно способног становништва,
али и запослених за извршавање послова заштите и спасавања.
Члан 3.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршење обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализовање и гашење почетних и мањих пожара, учешће у
заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање
реда, учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина и ручно рашчишћавање, рашчишћавње саобраћајница и
мањих површина снежног наноса приручним алатом, учешће у евакуацији и збрињавању угроженог становништва
из угроженог подручја, као испомоћ специјализованим јединицама цивилне заштите и обављање других активности
по процени Градског штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и
броја јединица је број становника и степен угрожености
територије града, а у складу са Проценом угрожености од
елементарних непогода, техничко-технолошких и других
несрећа, укључујући и ратна дејства.
Члан 5.
На територији града Смедерева образују се јединице цивилне заштите опште намене ранга вода, одељења и екипе.
Вод
има
32 припадника јединице
Одељење
има
10 или 16 припадника јединице
Екипа
има
6 припадника јединице
Члан 6.

248.
На основу члана 15. став 1. тачке 8., чланова 96. и 97.
став 2., чланoва 98. и 99. став 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008), члана 3. став 1., тачка
6., чланова 14, 15. и 16. Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2013),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се формирање, организација,
опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите на територији града Смедерева.

Јединицама опште намене у насељеним местима руководе повереници и заменици повереника.
Број повереника и заменика повереника приближно је
одређен према броју становника месне заједнице, односно
ужег градског подручја.
Основни критеријум при одређивању броја повереника
и заменика повереника је да се на 1000 становника поставља 1 (један) повереник и 1 (један) заменик повереника.
Изузетак су месна заједница Плавинац и месна заједница
Колари, јер је процена да је због растресите насељености
потребно да се одреди по 1 (један) повереник, односно заменик повереника више.
Члан 7.
Градски штаб за ванредне ситуације у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке извршиће постављење повереника и заменика повереника.
Члан 8.
Образују се јединице цивилне заштите опште намене у
свим месним заједницама на територији града Смедерева
са бројем повереника и заменика повереника, који су дати
у табели, и то:

18. новембар 2013. године
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РЕДНИ
БРОЈ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

БРОЈ СТАНОВНИКА

БРОЈ
ПОВЕРЕНИКА

БРОЈ ЗАМЕНИКА
ПОВЕРЕНИКА

I

Градске месне заједнице

64175

61+11=72

72

1.

25. мај

6115

6+1=7

7

2.

Доњи град

7093

7+1= 8

8

3.

Златно брдо

5508

5+1=6

6

4.

Карађорђев дуд

4219

4+1=5

5

5.

Ладна вода

3316

3+1=4

4

6.

Лештар

7912

7+1=8

8

7.

Папазовац

7237

7+1=8

8

8.

Плавинац

2345

3+1=4

4

9.

Свети Сава

4481

4+1=5

5

10.

Славија

8568

8+1=9

9

11.

Царина

7471

7+1=8

8

II

Сеоске месне заједнице

44034

54

54

12.

Бадљевица

374

1

1

13.

Биновац

428

1

1

14.

Водањ

1206

2

2

15.

Враново

2690

3

3

16.

Врбовац

1020

1

1

17.

Вучак

1890

2

2

18.

Добри До

971

2

2

19.

Друговац

1566

2

2

20.

Колари

1089

2

2

21.

Кулич

232

1

1

22.

Ландол

1141

1

1

23.

Липе

3077

3

3

24.

Лугавчина

3078

3

3

25.

Луњевац

563

1

1

26.

Мала Крсна

1552

2

2

ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ
(екипа,одељење, вод, чета)

16в+4о
552
2 вода
32+32=64
2 вода
32+32=64
1вод +1одељење
32+10=42
1 вод
32
1 вод
32
2 вода
32+32=64
2 вода
32+32=64
2 одељења
10+10=20
1 вод +1 одељење
32+10=42
2 вода
32+32=64
2 вода
32+32=64
498
1 одељење
10
1 одељење
10
1 одељење
16
1 вод
32
1 одељење
16
2 одељења
10+10=20
2 екипе
6+6=12
2 екипе
6+6=12
2 екипе
6+6=12
1 екипа
6
1 одељење
10
3 одељења
10+10+10=30
3 одељења
10+10+10=30
1 екипа
6
2 одељења
10+10=20
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27.

Мало Орашје

994

1

1

28.

Михајловац

2656

3

3

29.

Осипаоница

3560

4

4

30.

Петријево

1451

2

2

31.

Радинац

5428

5

5

32.

Раља

1209

1

1

33.

Сараорци

2107

2

2

34.

Сеоне

955

2

2

35.

Скобаљ

1614

2

2

36.

Суводол

788

2

2

37.

Удовице

1837

2

2

38.

Шалинац

558

1

1

108209

126

126

УКУПНО
I + II

11 градских и
27 сеоских месних
заједница

1одељење
10
3 одељења
10+10+10=30
1вод
32
2 одељења
10+10=20
2 вода
32+32=64
1одељење
10
2 одељења
10+10=20
2 екипе
6+6=12
2 одељења
10+10=20
2 екипе
6+6=12
2 одељења
10+10=20
1 екипа
6
1050

Члан 9.

Члан 12.

Попуна јединица опште намене вршиће се преко Центра Министарства одбране у Смедереву, на територијалном
и радном принципу обвезницима цивилне заштите:
- лица која нису на распореду у ратним јединицама Војске Србије, а имају знања и вештине од значаја за заштиту
и спасавање старости до 50 година,
- лица која желе да добровољно служе у јединицама опште намене, а чија се знања и вештине могу искористити за
потребе заштите и спасавања старости до 50 година.

Органи Градске управе и стручне службе, одређени за
послове заштите и спасавања, воде евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица опште намене,
планирају, организују и спроводе мобилизацију јединица
опште намене, организују и спроводе обуку и оспособљавање припадника јединица у складу са Законом и Планом
и програмом обуке и обављају и друге послове у складу
са надлежностима и наредбом Градског штаба за ванредне
ситуације.

Члан 10.
По формирању јединица цивилне заштите из члана 5.
ове Одлуке биће извршено: прво, опремање и обука повереника и заменика повереника, а затим и јединица којима
они руководе.
Опремање се врши одговарајућом опремом која је неопходна за њихову личну заштиту и за спровођење мера и
извршавање задатака цивилне заштите.
Припремање, опремање и обуку извршити из средстава
буџета града Смедерева, предвиђених за финансирање система заштите и спасавања.
Члан 11.
Јединице цивилне заштите опште намене за територију града Смедерева, у случају потребе могу се ангажовати
на целој територији града Смедерева, на основу наређења
Градског штаба за ванредне ситуације на територији града
Смедерева.

Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са
утврђеним критеријумима, образоваће Градско веће града
Смедерева, у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 820-4/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

18. новембар 2013. године
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Члан 4.

На основу члана 4. став 2., чланова 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/2012), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана
19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008) и Решења Агенције за
привредне регистре Републике Србије, број БД 21373/2013
од 06.03.2013.године,
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013), мења се члан 1. тако да гласи:

После члана 51. додају се нови чланови 51а. и 51б.
који гласе:
„Члан 51а.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о организовању Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст и 13/2012).
Члан 51б.
Одељење за Јавне службе Градске управе Смедерево
извршиће брисање Установе Спортски центар Смедерево
из Регистра Привредног суда у Пожаревцу.“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-188/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

„Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар Смедерево са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012), ставља се ван снаге Одлука о оснивању Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2013 – пречишћени текст), уписано у регистар код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 21373/2013 од 06.03.2013. године и доноси
нова Одлука о оснивању Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево.“.
Члан 2.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013), после члана 15. додаје се нови члан 15а. који гласи:
„Члан 15а.
Средства (основна средства, ситан инвентар, опрема
и реквизити), права и обавезе Установе Спортски центар
Смедерево преузима Јавно предузеће Спортски центар
Смедерево.
До доношења општег акта којим се утврђује број и
структура запослених у Предузећу, Предузеће ће преузети
све запослене који су у радном односу у Установи Спортски центар Смедерево.“.
Члан 3.
После члана 50. додаје се нови члан 50а. који гласи:
„Члан 50а.
Доношењем ове Одлуке престаје да постоји Установа
Спортски центар Смедерево.
Јавно предузеће Спортски центар Смедерево постаје
правни следбеник Установе Спортски центар Смедерево.“.

250.
На основу чланова 93. и 94. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС), члана
20. став 1. тачка 8. и члана 32. став 1. тачка 14., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана
14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачка 14. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за утврђивање
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта
на подручју града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст) у члану 16. став 1.
алинеја 6. брише се.
Досадашња алинеја 7. постаје алинеја 6.
Члан 2.
У члану 16. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:

Страна 6 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

„Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта
код пренамене простора утврђује се на основу разлике у
висини накнаде за нову намену и накнаде која је плаћена за
претходну намену.“.
Члан 3.
У члану 25. став 1. реч и број „до 40%“ замењују се
речју и бројем „до 60%“.
Члан 4.
У члану 26. став 1. додаје се нова алинеја 4. која гласи:
„За објекте који добију одобрење за извођење радова
којима се не повећава првобитна површина објекта (поправка или замена међуспратне или кровне конструкције, изградња хоризонталних или вертикалних серклажа,
замена или извођење инсталација којима се побољшавају
санитарно-технички услови за коришћење објекта према
постојећој намени, реконструкција у смислу презиђивања
објекта).“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-43/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

251.
На основу члана 81. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009), чланoва 3. став 1.
и 4. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005испр.др.закона и 83/2005-испр.др.закона), чланa 32. став 1.
тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
сaмоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и чланa 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009- пречишћен текст),
Члан 5. мења се и гласи:
„Делатност Центра за културу Смедерево је:
90.04 - рад уметничких установа;
85.52 - уметничко образовање;
85.59 - остало образовање;

18. новембар 2013. године

85.60 - помоћне образовне делатности;
90.01 - извођачка уметност;
90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности;
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
59.11 - производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма;
59.12 - делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма;
59.13 - дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма;
59.14 - делатност приказивања кинематографских дела;
59.20 - снимање и издавање звучних записа и музике;
18.20 - умножавање снимљених записа;
18.11 - штампање новина;
18.12 - остало штампање;
18.13 - услуге припреме за штампу;
18.14 - књиговезачке и сродне услуге;
58.11 - издавање књига;
58.13 - издавање новина;
58.14 - издавање часописа и периодичних издања;
58.19 - остала издавачка делатност;
58.29 - издавање осталих софтвера;
82.30 - организовање састанака и сајмова;
73.11 - делатност рекламних агенција;
74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности;
69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови; пореско саветовање;
70.21 - делатност комуникација и односа с јавношћу;
70.22 - консултантске активности у вези с пословањем
и осталим управљањем;
72.20 - истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
73.12 - медијско представљање;
73.20 - истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
77.22 - изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова;
77.29 - изнајмљивање и лизинг осталих предмета за
личну употребу и употребу у домаћинству;
77.33 - изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина
и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре);
77.39 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
47.63 - трговина на мало музичким и видео записима у
специјализованим продавницама;
47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама;
47.62 - трговина на мало новинама и канцеларијским
материјалом у специјализованим продавницама;
47.43 - трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама;
47.41 - трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама;
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;
46.90 - неспецијализована трговина на велико;
47.78 - остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама;
56.10 - делатности ресторана и покретних угоститељских објекта;
56.30 - услуге припремања и послуживања пића.“.
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Члан 2.
Члан 15. мења се и гласи:
„Директора Центра за културу Смедерево именује и
разрешава Скупштина града Смедерева.
Директор се именује на основу претходно спроведеног
јавног конкурса, на период од четири године и може бити
поново именован.
У случају када директору престане дужност пре истека
мандата, односно када јавни конкурс није успео, Скупштина града Смедерева именоваће вршиоца дужности директора без конкурса. Вршилац дужности има сва права и дужности директора Центра за културу Смедерево.
Вршилац дужности директора врши функцију најдуже
годину дана.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Центра за културу Смедерево.“.
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На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. закона),
члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009), члана 21. став 1. тачка 1. Статута Центра
за културу Смедерево, у складу одредбама Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, бр. 18/2009-пречишћен текст), Управни
одбор, на својој петој седници, одржаној дана 31. маја 2013.
године, донео је
С Т АТ У Т
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО
1. ОПШТЕ одредбе

Члан 3.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедрева“.

Овим Статутом уређује се правни положај, делатност,
унутрашња организација, органи установе, њихов састав,
начин именовања и надлежност, услови за именовање и
разрешење директора Центар за културу Смедерево (у даљем тексту: Центар) и друга питања од значаја за рад Центра.
Центар обавља културну делатност којом се обезбеђује
остваривање права грађана града Смедерева, односно задовољавање потреба грађана у области културе.
Оснивач Центра је град Смедерево (у даљем тексту:
Оснивач).

Број 020-193/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 2.

252.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Статут Центра за културу Смедерево, број 390/13 од 31. маја 2013. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-32/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Надзор над применом овог Статута врше директор и
Управни одбор, сваки у оквиру својих надлежности.
Надзор над законитошћу рада Центра врши надлежни
орган Градске управе града Смедерева надлежан за послове
културе.
2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЦЕНТРА
Члан 3.
Центар послује под називом: Центар за културу.
Седиште Центра је у Смедереву, Ул. Карађорђева бр.
5-7.
3. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЦЕНТРА
Члан 4.
Центар има своjство правног лица и то својство стиче
даном уписа у надлежни регистар.
Центар самостално закључује правне послове у оквирима своје правне и пословне способности.
За обавезе према трећим лицима, Центар одговара својом целокупном имовином.
Члан 5.
Центар за културу, као правни следбеник Установе
Дом културе у Смедереву, основан је Одлуком Скупштине
СИЗ културе Смедерево, број 895/1 од 29.12.1981. године.
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Одлуком о организовању Дома културе број 020-8-А/93 од
10.3.1993. године („Међуопштински службени лист“, број
2/93), права и обавезе оснивача преузела је Скупштина општине Смедерево.
Орагнизовање Центра уређено је Одлуком о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, бр. 18/2009-пречишћен текст).
Члан 6.
Центар има печат и пријемни печат.
Печат Центра је округлог облика и пречника 30 мм.
Уз обод печата налазе се два концентрична круга и уз њих
текст исписан ћирилицом „Центар за културу“, а у средини
печата реч „Смедерево“.
Пријемни печат Центра је правоугаоног облика и димензија 50 x 30 mm. Пријемни печат садржи ћирилични
текст назива Центра, простор за упис броја документа и
датума пријема, као и место седишта Центра.
4. ЗАТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 7.
Директор заступа и представља Центар, у оквиру својих овлашћења прописаних законом и овим Статутом.
Директор Центра је наредбодавац за извршење финансијског плана.
Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати запосленом, или лицу које није запослено у Центру, писано
овлашћење за закључивање одређених правних послова,
односно предузимања одређених правних радњи или закључивање појединачно одређених правних послова и
предузимање појединачно одређених правних радњи или
за заступање и представљање Центра пред одређеним органима, организацијама или лицима.
5. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 8.
Центар обавља следеће делатности:
90.04 - рад уметничких установа;
85.52 - уметничко образовање;
85.59 - остало образовање;
85.60 - помоћне образовне делатности;
90.01 - извођачка уметност;
90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности;
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
59.11 - производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма;
59.12 - делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма;
59.13 - дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма;
59.14 - делатност приказивања кинематографских дела;
59.20 - снимање и издавање звучних записа и музике;
18.20 - умножавање снимљених записа;
18.11 - штампање новина;
18.12 - остало штампање;
18.13 - услуге припреме за штампу;
18.14 - књиговезачке и сродне услуге;
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58.11 - издавање књига;
58.13 - издавање новина;
58.14 - издавање часописа и периодичних издања;
58.19 - остала издавачка делатност;
58.29 - издавање осталих софтвера;
82.30 - организовање састанака и сајмова;
73.11 - делатност рекламних агенција;
74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности;
69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови; пореско саветовање;
70.21 - делатност комуникација и односа с јавношћу;
70.22 - консултантске активности у вези с пословањем
и осталим управљањем;
72.20 - истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама;
73.12 - медијско представљање;
73.20 - истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења;
77.22 - изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова;
77.29 - изнајмљивање и лизинг осталих предмета за
личну употребу и употребу у домаћинству;
77.33 - изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина
и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре);
77.39 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
47.63 - трговина на мало музичким и видео записима у
специјализованим продавницама;
47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама;
47.62 - трговина на мало новинама и канцеларијским
материјалом у специјализованим продавницама;
47.43 - трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама;
47.41 - трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама;
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;
46.90 - неспецијализована трговина на велико;
47.78 - остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама;
56.10 - делатности ресторана и покретних угоститељских објекта;
56.30 - услуге припремања и послуживања пића.
Свака промена делатности Центра уписује се у судски
регистар, у складу са законом.
За промену или допуну делатности Центра, потребна је
сагласност Скупштине града Смедерева.
6. Унутрашња организација Центра
Члан 9.
Унутрашња организација Центра ближе се уређује актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова
и радних места.
На акт о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних места у Центру, односно на измене и допуне овог акта, сагласност даје Градско веће града Смедерева.
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7. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 10.
Годишњи програм рада Центра доноси Управни одбор,
на предлог директора.
Директор континуирано анализира остваривање програма рада и предузима мере или предлаже предузимање
мера надлежним органима, у циљу остваривања планираних активности.
Годишњи програм рада Центра доставља се Оснивачу,
ради давања сагласности.
Члан 11.
Директор је дужан да Управном одбору поднесе годишњи извештај о раду и пословању Центра.
Годишњи извештај о раду и пословању Центра доставља се Оснивачу.
На захтев Оснивача, Центар доставља и друге извештаје о свом раду и пословању.
8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ИМОВИНА ЦЕНТРА
Члан 12.
Средства за обављање делатности Центра за културу
обезбеђују се:
− из буџета Града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта,
− из буџета Републике,
− непосредно од корисника,
− продајом производа и услуга на тржишту,
− донаторством и
− из других извора у складу са законом.
9. Органи ЦЕНТРА
Члан 13.
Органи Центра су:
1) директор,
2) Управни одбор и
3) Надзорни одбор.
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4) доноси друга општа акта за која није надлежан
Управни одбор;
5) извршава одлуке Управног одбора;
6) стара се о законитости рада Центра;
7) предлаже Управном одбору програм рада Центра и
одговоран је за његово спровођење;
8) предлаже Управном одбору финансијски план Центра и одговоран је за његово спровођење;
9) подноси Управном одбору годишњи обрачун и годишњи извештај о раду и пословању Центра;
10) одговоран је за материјално-финансијско пословање
Центра;
11) одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених у Центру, у складу са прописима о раду;
12) обавља и друге послове утврђене законом, овим
Статутом и општим актима Центра.
Члан 16.
За директора може бити именован држављанин Републике Србије, који је дипломирао на факултету друштвених
наука, факултету уметности или уметничкој академији, и
то на студијском програму који траје најмање четири године, односно који је завршио мастер студије на факултету
друштвених наука, факултету уметности или уметничкој
академији и има најмање три године радног искуства на
пословима у области културе.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Центра, као саставни део конкурсне документације.
Члан 17.
Директор Центра именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс за избор директора расписује и спроводи
Управни одбор.
Јавни конкурс за избор директора расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за избор директора оглашава се у најмање једном недељном листу који се дистрибуира на територији града Смедерева.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави Скупштини града Смедерева.
Ако Скупштина града Смедерева не прихвати предлог
Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео.
Члан 18.

а) Директор

Директор руководи радом Центра.
Директора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Директор се иманује на период од четири године и
може бити поново именован.

Скупштина града Смедерева може именовати вршиоца
дужности директора Центра, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео.
Вршилац дужности директора обавља ту функцију до
избора директора Центра спровођењем јавног конкурса, а
најдуже једну годину.

Члан 15.

Члан 19.

Директор:
1) организује и руководи радом Центра;
2) представља и заступа Центар;
3) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Центру;

Дужност директора Центра престаје истеком мандата и
разрешењем.
Директор Центра за свој рад је одговоран Управном одбору и Оснивачу.

Члан 14.
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Члан 20.

Директор може бити разрешен и пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету Центру или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду Центра;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Центра;
5) из других разлога утврђених законом или овим Статутом.
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10) даје предлог о статусним променама, у складу са
законом;
11) предлаже именовање, односно разрешење директора Центра;
12) закључује уговор о раду са директором;
13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и
овим Статутом.
Уговор о раду са директором, Управни одбор закључује на одређено време, до истека рока на који је директор
изабран, односно до његовог разрешења. Уколико је за директора именовано лице које је већ запослено у Центру на
неодређено време, Управни одбор закључује анекс уговора
о раду, у складу са Законом о раду.
Члан 24.
Председник Управног одбора сазива седнице и руководи радом Управног одбора.

б) Управни одбор

Члан 25.
Члан 21.

Центром управља Управни одбор.
Члан 22.
Управни одбор има девет чланова.
Чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности.
Председника управног одбора именује Скупштина града Смедерева из реда чланова Управног одбора.
Једна трећина чланова Управног одбора именује се из
реда запослених у Центру, на предлог репрезентативног
синдиката, а уколико не постоји репрезентативни синдикат,
на предлог већине запослених у Центру. Најмање једна половина чланова Управног одбора из реда запослених мора
да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Члан 23.
Управни одбор:
1) доноси Статут, одлучује о изменама и допунама Статута и утврђује аутентично тумачење Статута;
2) доноси опште акте Центра којима се уређују питања
из области радних односа, безбедности и здравља на раду,
рачуноводства, финансијског пословања, канцеларијског
и архивског пословања, јавних набавки, чувања пословне
тајне, уређења простора који се користи за потребе Центра,
правила понашања у Центру и друга општа акта за која је
законом утврђена надлежност Управног одбора;
3) утврђује пословну и развојну политику Центра;
4) одлучује о пословању Центра;
5) доноси годишњи програм рада Центра, на предлог
директора;
6) доноси остале програме рада Центра, на предлог директора;
7) доноси годишњи финансијски план;
8) усваја годишњи обрачун;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању;

Управни одбор одлучује већином гласова присутних
чланова, на седници којој присуствује већина чланова
Управног одбора, ако овим Статутом или другим општим
актом Центра није другачије прописано.
Управни одбор већином гласова свих чланова:
- доноси Статут, одлучује о изменама и допунама Статута и утврђује аутентично тумачење Статута;
- доноси програме рада Центра;
- доноси годишњи финансијски план;
- даје предлог о статусним променама, у складу са законом и
- даје предлог Скупштини града Смедерева о кандидату
за директора.
Члан 26.
Управни одбор доноси пословник, којим ближе уређује
начин свог рада.
Члан 27.
Скупштина града Смедерева може, до именовања председника и чланова Управног одбора, да именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора.
Скупштина града Смедерева може именовати вршиоца
дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
в) Надзорни одбор
Члан 28.
Надзор над пословањем Центра обавља Надзорни одбор.
Члан 29.
Надзорни одбор:
- врши надзор над пословањем Центра;
- прегледа периодичне и годишње обрачуне Центра и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;

18. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- утврђује да ли се пословне књиге Центра воде у складу са важећим прописима;
- обавља и друге послове утврђене законом, одредбама
овог Статута и општим актима Центра.
Надзорни одбор доноси пословник, којим ближе уређује начин свог рада.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, Оснивачу
подноси извештај о свом раду.
Члан 30.
Надзорни одбор има три члана.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Председника Надзорног одбора именује Оснивач из
реда чланова Надзорног одбора.
Највише једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених у Центру, на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених у Центру.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан Управног одбора Центра.
Члан 31.
Скупштина града Смедерева може, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, да именује вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног одбора.
Скупштина града Смедерева може именовати вршиоца
дужности председника и члана Надзорног одбора и у случају када председнику, односно члану надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.
Члан 32.
Надзорни одбор се састаје најмање једанпут годишње.
10. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 33.
Центар је дужан у свом пословању да се придржава
позитивних прописа који се односе на заштиту животне
средине.
11. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 34.
Рад Центра је јаван.
Јавност у раду Центра обезбеђује се редовним обавештавањем путем средстава јавног информисања, објављивањем стручних публикација, издавањем и дистрибуцијом
пропагандног материјала, редовним подношењем и разматрањем извештаја о раду Центра и на друге начине.
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12. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 35.
Пословном тајном Центра сматрају се резултати рада,
документи и подаци чије би саопштавање неовлашћеном
лицу због њихове природе и значаја било противно интересима Центра.
Подаци и документи који представљају пословну тајну,
могу се саопштавати трећим лицима само на начин прописан законом, овим Статутом и другим општим актима
Центра.
Документи и подаци који се сматрају пословном тајном
морају се посебно означити и чувати тако да не буду доступни неовлашћеним лицима.
Члан 36.
Центар је дужан да чува као пословну тајну податке и
документе:
1) који су законом проглашени за пословну тајну,
2) које надлежни орган прогласи пословном тајном,
3) које надлежни орган као поверљиве саопшти Центру,
4) који садржи понуде за конкурс или јавно надметање
до објављивања резултата конкурса,
5) који су од посебног друштвено-економског значаја,
6) план физичко-техничког обезбеђења просторија и
имовине Центра,
7) које Центар посебном одлуком прогласи пословном
тајном.
Члан 37.
Запослени у Центру дужни су да чувају пословну тајну.
Дужност чувања пословне тајне не престаје по престанку радног односа у Центру.
Одавање пословне тајне представља тежу повреду радне обавезе, и изузетно, ако је законом одређено, и кривично
дело.
13. ОПШТИ АКТИ ЦЕНТРА
1) Статут
Члан 38.
Статут је основни општи акт установе, који има највишу правну снагу међу нормативним актима Центра.
Одредбе овог Статута имају обавезујући карактер за све
запослене у Центру, као за органе Центра.
Остали општи акти Центра морају бити у сагласности
са овим Статутом.
На Статут, односно измене и допуне Статута, сагласност даје Скупштина града Смедерева.
Члан 39.
Иницијативу за доношење Статута, односно измене и
допуне Статута може поднети директор, сваки члан Управног одбора, овлашћени представник репрезентативног синдиката и најмање трећина запослених.
Одлуку о иницијативи из става 1. овог члана, Управни
одбор доноси најкасније у року од 60 дана од дана подношења иницијативе.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 40.

Уколико се јави недоумица у погледу значења појединих одредаба овог Статута, Управни одбор може утврдити
аутентично тумачење спорних одредаба.
Аутентично тумачење се утврђује на начин и по поступку предвиђеном за доношење Статута.
Аутентично тумачење има обавезујуће дејство.
2) Други општи акти
Члан 41.
Поједина питања и односи који су начелно уређени
одредбама овог Статута могу се ближе уредити другим општим актима Центра (правилници, пословници, одлуке и
др.).
Друге опште акте, осим оних које доноси директор, као
и њихове измене и допуне, доноси Управни одбор на предлог директора.
Члан 42.
Општи акти Центра су:
− Статут,
− Правилник о организацији и систематизацији послова
и радних места,
− Правилник о заштити од пожара,
− Правилник о безбедности и заштити на раду,
− други општи акти у складу са законом и овим Статутом.
Члан 43.
Општи акти се објављују на огласној табли Центра.
Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
14. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Надлежни органи Центра ускладиће опште акта Центра
са одредбама овог Статута.
Члан 45.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Центра за културу Смедерево бр. 71/01 од 07. септембра 2001. године.
Члан 46.

253.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), 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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице ВУЧАК
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Вучак (у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година,
почев од 01.01.2014. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
- Изградња инфраструктуре: (асфалтирање сеоских
улица, изградња канализације, реконструкција нисконапонске мреже и друго).
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дома културе, спортских објеката и терена, школе, здравствене амбуланте и друго).
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.

Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана објављивања, а по претходној сагласности Скупштине града Смедерва.

1.
2.
3.

Број: 390/13
У Смедереву, 31. маја 2013. године

4.

Председник Управног одбора
Центра за културу Смедерево
Миљан Губеринић, с. р.

18. новембар 2013. године

5.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
2%
На приход од пољопривреде и шумарства
20 %
На приход остварен од самосталних
2%
делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
На приход остварен од ауторских права и
2%
индустријске својине
На приход остварен од имовине и имовинских 2 %
права на које се плаћа порез у складу са
законом

18. новембар 2013. године
6.

7.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде Града
Смедерева
На пензије остварене у земљи и иностранству

5%
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штаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.

2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 10.000.000 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 става 1. и 2. овог члана.

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.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-1/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

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 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.
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 изве-

254.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 10. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
Републике Србије“, број 48/94 и 11/98), члана 32. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 68. став 2. и
члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008), члана 7. и члана
9. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧАК
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Вучак.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Вучак, грађани ће се изјаснити о Предлогу
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Вучак.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 3.

Референдум ће се одржати 15. децембра 2013. 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 Вучак.
Број 014-1/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

18. новембар 2013. године

- 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.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-1/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

255.
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),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧАК
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вучак,
који ће се одржати 15. децембра 2013. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вучак.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Ивана Ђорђевић, за председника
Ванче Трајков, за заменика председника
2. Зоран Јанковић, за члана
Маријана Михајловић, за заменика члана
3. Јелена Миљковић, за члана
Миле Максић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума

256.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), 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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице УДОВИЦЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Удовице (у
даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2014. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- Изградња инфраструктуре (изградња улица, изградња
канализације, изградње водоводне мреже, реконструкција
НН- мреже, и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)

18. новембар 2013. године
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II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице.

Члан 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 3.

Члан 10.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.

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
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2%
25 %
2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 10.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

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.

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 става 1. и 2. овог члана.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-2/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

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 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.

257.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
Републике Србије“, број 48/94 и 11/98), члана 32. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке
о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је

Страна 16 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

18. новембар 2013. године

ОД Л У КУ

Члан 2.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ УДОВИЦЕ

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Славиша Јовановић, за председника
Бојан Живковић, за заменика председника
2. Зоран Перић, за члана
Небојша Ђорђевић, за заменика члана
3. Мирјана Живковић, за члана
Марко Глигоријевић, за заменика члана

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Удовице.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Удовице, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Удовице.

Члан 3.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

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 5.

Члан 4.

Члан 3.
Референдум ће се одржати 15. децембра 2013. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Удовице.
Број 014-2/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-2/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

259.

258.
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),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УДОВИЦЕ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице,
који ће се одржати 15. децембра 2013. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012 ), 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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице БИНОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Биновац ( у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2014. године.

18. новембар 2013. године
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Члан 2.

Члан 6.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
- Изградња инфраструктуре (изградња улица, изградња
канализације, изградње водоводне мреже, реконструкција
НН- мреже, и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице.

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 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 3.

4.
5.
6.

7.

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
троструке просечне месечне зараде Града
Смедерева
На пензије остварене у земљи и иностранству

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.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.

Члан 7.

2%
20 %
2%
2%
2%

5%
2%

Члан 4.

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.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 5.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

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

Члан 5.

Члан 13.

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.

Члан 12.

Број 014-3/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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260.

18. новембар 2013. године

Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је

На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник
Републике Србије“, број 48/94 и 11/98), члана 32. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке
о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ

ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БИНОВАЦ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац,
који ће се одржати 15. децембра 2013. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац.
Члан 2.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Биновац.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Милорад Димитријевић, за председника
Бојан Максимовић, за заменика председника
2. Аурора Бериша, за члана
Љиљана Антонијевић, за заменика члана
3. Милош Димитријевић, за члана
Борко Максимовић, за заменика члана

Члан 2.

Члан 3.

На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Биновац, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Биновац.

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.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БИНОВАЦ
Члан 1.

Члан 3.
Референдум ће се одржати 15. децембра 2013. 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 Биновац.
Број 014-3/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-3/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
261.
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),

262.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона

18. новембар 2013. године
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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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У
СМЕДЕРЕВУ

Страна 19 – Број 8

ља ученика, именују Саша Јанковић и Ивана Ђорђевић,
представници родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-244/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010, 2/2011, 4/2011 и 6/2013), мења се у тачки I тако
што се разрешавају дужности чланови Школског одбора,
представници родитеља ученика Зоран Мишељић, Оливера Спасић и Горан Прокић, а уместо њих за нове чланове Школског одбора именују се Снежана Лукић, Данило
Голубовић и Горан Ђорђевић, представници родитеља
ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-241/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

263.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ

264.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 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 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАНОВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010, 2/2011, 4/2011, 1/2013 и
4/2013), мења се у тачки I тако што се разрешавају дужности чланови Школског одбора Ана Манић, представник запослених и Сања Динић, представник родитеља ученика, а
уместо њих за нове чланове Школског одбора именују се
Лидија Денковић, представник запослених и Драган Веселиновић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-246/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2010, 7/2011, 13/2012 и 15/2012), мења
се у тачки I тако што се за чланове Школског одбора уместо
Иване Николић и Славице Невенкић, представника родите-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

265.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 22. Одлуке о радним телима Скупштине
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града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број 13/2012) мења се у тачки I, тако што се под
редним бројем 2. за члана, уместо Горана Ракића, бира Надежда Станимировић.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
267.
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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. новембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-254/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

266.
На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 16. седници одржаној
18. новембра 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СМЕДЕРЕВУ

18. новембар 2013. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 150.000,00 динара Кошаркашком клубу „Баскет ин С“
Смедерево за одржавање VIII кошаркашке манифестације
у Смедереву 2013 „Нађи времена за кошарку”, коју организује наведени Клуб.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
150.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.234.304,00 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 400-6622/2013-07
У Смедереву, 7. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

I
ДАНИЈЕЛА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани историчар уметности, именује се за вршиоца дужности директора
Историјског архива у Смедереву.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-269/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

268.
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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. новембра
2013. године, донео је

18. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа новчана средства
у укупном износу од 625.440,00 динара предузећу „Ауто
Чачак“ д.о.о. Коњевићи бб, 32103 Чачак ради набавке аутомобила 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 105 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 625.440,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
10.730.163,00 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 400-9523/2013-07
У Смедереву, 8. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 21 – Број 8

лизоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 36.800,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 17.048.183,00 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 400-9517/2013-07
У Смедереву, 12. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

270.
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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. новембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

269.
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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 12. новембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 50, економска класификација 499 –
Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 36.800,00 динара Музеју у Смедереву за изложбу
карикатура аутора Слободана Срдића и промоцију књиге
афоризама „Афотека“, поводом Новогодишњих празника, у
периоду од 16. до 31.12.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 184 – Специја-

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 100.000,00 динара Фудбалском клубу Цепелин 026
Смедерево на име покрића дела организационих трошкова
лиге за децу од 6 до 12 година, која ће се играти у балону
„Цепелин“ сваког викенда у периоду од 23.11.2013. године
до 23.04.2014. 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, позиција 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
100.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.334.304,00 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 400-9437/2013-07
У Смедереву, 13. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 22 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

18. новембар 2013. године

271.

272.

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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. новембра
2013. године, донео је

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 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. новембра
2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 50, економска класификација 499 –
Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 50.000,00 динара Џудо клубу „Безбедност“ Смедерево ради учешћа три такмичара на Светском првенству
у Букурешту у периоду од 21-24.11.2013. 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, позиција 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.384.304,00 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 400-8609 /2013-07
У Смедереву, 15. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012 и 6/2013), раздео 2 – Градоначелник, функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 1.022.299,00 динара Јавном предузећу Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
на име финансирања обавезe овог предузећа по основу Треће привремене ситуације број 23/13 предузећа Елтеса д.о.о.
Смедерево за одржавање јавне расвете на канделаберским
стубовима на територији града Смедерева за септембар и
октобар 2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.23 – Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција 640 – Улична расвета, позиција 271 – Одржавање јавне
расвете на мрежи, стубовима и трафоима и утрошак јавне
расвете, економска класификација 425, у укупном износу
од 1.022.299,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 59.998.576,00 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 400-9717/2013-07
У Смедереву, 18. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

18. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 8

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

246.

Одлукa о приступању промени Статута града Смедерева

1

247.

Одлукa о задуживању града Смедерева

1

248.

Одлукa о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града
Смедерева

2

249.

Одлукa о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево

5

250.

Одлукa о измени Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на
подручју града Смедерева

5

251.

Одлукa о изменама Одлуке о организовању
Центра за културу Смедерево

7

252.

Решење о давању сагласности на Статут
Центра за културу Смедерево

7

253.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Вучак

12

Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Вучак

13

Одлукa о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Вучак и именовању чланова Комисије

14

256.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Удовице

14

257.

Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Удовице

15

258.

Одлукa о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Удовице и именовању чланова Комисије

16

254.

255.

Рег. бр.

Страна

259.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Биновац

16

260.

Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Биновац

18

261.

Одлукa о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Биновац и именовању чланова Комисије

18

262.

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву

18

263.

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво
Андрић“ у Радинцу

19

264.

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову

19

265.

Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору
чланова Савета

19

266.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Историјског архива у Смедереву

20

ГРАДОНАЧЕЛНИК
267.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

20

268.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

20

269.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

21

270.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

21

271.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22

272.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22
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