ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VIII БРОЈ 8

СМЕДЕРЕВО, 8. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
226.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон),), члана 48.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 28. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст,
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

гробља Смедерево, број 19-3/1, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, број 4576/1 и Јавног комуналног
предузећа Пијаце Смедерево, број 112/29-11/2015, све од
10.11.2015. године и одобрава Нацрт уговора о припајању,
којим се Јавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево и
Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево, као Друштва преносиоци, у поступку статусне промене припајају
Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево, као Друштву стицаоцу, а који је саставни део наведених
Одлука.
2. Нацрт уговора о припајању је саставни део ове Одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-178/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
МИЛАНУ ЛУКИЋУ, престаје функција члана Градског већа града Смедерева, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-180/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
227.
На основу члана 498. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 18.
став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 32., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.
закон) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ
1. Овом Одлуком даје се сагласност на одлуке надзорних одбора Јавног комуналног предузећа Зеленило и

НАЦРТ
На основу одредби члана 491. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 36/2011, 99/2011,
83/2014 и 5/2015) , у поступку статусне промене , дана
______________ у Смедереву се закључује следећи:
УГОВОР О ПРИПАЈАЊУ
1. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО Смедерево ул. Народног
фронта 4 МБ: 20782633, ПИБ: 107333843 кога заступа Слађана Јеремић, директор, (у даљем тексту: Друштво стицалац)
2. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО Смедерево ул. Шалиначка бб МБ: 20782625,
ПИБ: 107333851, кога заступа Владимир Ђуричић, директор, (у даљем тексту: Друштво преносилац)
3. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО Смедерево ул. 17. Октобра 23 МБ:
20782650, ПИБ: 107333827, кога заступа Тамара Ђорђевић
вд директор, (у даљем тексту: Друштво преносилац),
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора јесте статусна промена припајања Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево и Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево као Друштва
преносилаца, Јавном комуналном предузећу Зеленило и
гробља Смедерево, као Друштву стицаоцу (у даљем тексту:
Припајање).
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Друштва преносиоци преносе целокупну своју имовину и обавезе Друштву стицаоцу и престају са постојањем
без спровођење поступка ликвидације, док Друштво стицалац наставља да послује као универзални правни следбеник Друштава преносилаца.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА ПРИПАЈАЊА РЕГИСТРОВАНИ КОД АПР
Члан 2.
Регистровани подаци код Агенције за привредне регистре - Регистар привредних друштава о уговорним странама, као учесницима у припајању су следећи:
Друштво стицалац: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО Смедерево ул. Народног фронта 4 МБ:
20782633, ПИБ: 107333843 основни новчани капитал
50.962,10 РСД основни неновчани капитал: 201.078.771,56
РСД ( земљиште, објекти, опрема).
Друштво преносилац : ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО из Смедерева ул. Шалиначка бб МБ: 20782625, ПИБ:
107333851, основни новчани капитал 476.624,20 РСД
основни неновчани капитал: 55.646.114,07 РСД ( земљиште, објекти, опрема).
Друштво преносилац ЈКП ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО из
Смедерева ул. Горанска бб МБ: 20782641, ПИБ: 107333835,
основни новчани капитал 50.962,10 РСД основни неновчани капитал: 153.138.056,47 РСД ( земљиште, објекти,
опрема).
Оснивач сва три јавна комунална предузећа је Град
Смедерево Улица Омладинска број 1 са улогом 100% у
основном капиталу сваког предузећа.
ЦИЉ И УСЛОВИ ПРИПАЈАЊА
Члан 3.
Друштво стицалац и Друштва преносиоци су правна
лица односно јавна комунална предузећа основана од стране истог оснивача – Града Смедерева.
Повезаност уговарача преко заједничког оснивача, као
и њихова тржишна повезаност је основа за ово припајање које се врши у циљу унапређења пословања Друштва
стицаоца са аспекта економичности, смањења трошкова
пословања, ефикаснијег процеса рада и рационализације
ресурса .
ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА НА ВИСИНУ
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА СТИЦАОЦА
Члан 4.
Основни капитал Друштва стицаоца, услед статусне
промене припајања повећава се за износ уписаног, односно
уплаћеног новчаног капитала Друштава преносилаца.
Основни капитал Друштва стицаоца након спроведеног
поступка припајања и сабирања са новчаним и неновчаним
капиталима Друштава преносилаца, износи :
Уписани и уплаћен новчани капитал Друштва стицаоца : 578.548,40 РСД
Уписан и унет неновчани капитал Друштва стицаоца : 409.862.942,10 РСД ( земљиште, објекти, опрема).
Како је Оснивач оба јавна комунална предузећа Град
Смедерево са улогом 100% у основном капиталу оба
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предузећа то Оснивач задржава исти проценат у власништву Друштва стицаоца.
ПРЕТПОСТАВКЕ ПРИПАЈАЊА
Члан 5.
Уговорне стране сагласно констатују да су испуњене
законске претпоставке за припајање и то:
- да је Нацрт уговора објављен на сајту Агенције за привредне регистре дана 29.10.2015. у складу са Одлукама Надзорних одбора уговарача о покретању поступка
припајања.
- да су се уговорне стране сагласиле да се финансијски извештаји са мишљењем ревизора не припремају
а све у складу са чл. 490. став 4. Закона о привредним
друштвима
- да су се уговорне стране сагласиле да се извештај ревизора о извршеној ревизији о статусној промени не
сачињава а све у складу са чл. 490. став 5. Закона о
привредним друштвима.
ИМОВИНА И НАЧИН ПРЕНОСА ИМОВИНЕ
Члан 6.
Имовина и обавезе , према вредностима у динарима на
дан сачињавања уговора, које на Друштво стицаоцa преноси ЈКП Чистоћа Смедерево као Друштво преносилац су
следеће:
КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ
Земљиште
8.320.915,84
Објекти
13.129.680,30
Опрема
28.371.559,55
Укупно:
49.822.155,69
ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
Укупно:

5.648.982,53
6.039.568,57
11.688.551,10

ПОТРАЖИВАЊА
Потраживања од купаца
Остала потраживања
Укупно

68.731.628,28
3.577.724,35
72.309.352,63

Имовина и обавезе , према вредностима у динарима на
дан сачињавања уговора, које на Друштво стицаоца преноси ЈКП Пијаце Смедерево као Друштво преносилац су
следеће:
КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ
Земљиште
105.212.166,19
Објекти
43.637.953,40
Путеви,асфалтни плато
5.916.914,51
Опрема
4.816.621,86
УКУПНО
159.583.655,96
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ОБАВЕЗЕ
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
УКУПНО
ПОТРАЖИВАЊА
Потраживања од купаца
Остaла потраживања
УКУПНО

20.507.556,47
13.047.972,88
33.555.529,35

3.416.971,27
471.100,43
3.888.071,70
Члан 7.

Друштва преносиоци која престају припајањем преносе Друштву стицаоцу целокупну имовину и обавезе.
Новчана средства Друштава преносилаца која се затекну на пословним рачунима код пословних банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног
рачуна Друштва стицаоца, налогом за пренос.
Покретне ствари, основна средства, ситан инвентар
и др. пренеће се Друштву стицаоцу предајом у посед и преносом рачуноводственог стања Друштава преносилаца са
даном њиховог брисања.
Право својине на непокретностима преносе се уписом у одговарајући регистар. За све пренете непокретности
Друшва преносиоци дају своју безусловну сагласност да се
Друштво стицалац без било каквог њиховог даљег питања
и одобрења а на основу овог уговора, упише као носилац
права својине на истима у катастру непокретности.
Сва права, обавезе, одговорности и погодности из уговора које су закључили Друштва преносиоци прелазе на
Друштво стицаоца које ступа у наведене уговоре на место
Друштва преносилаца с тим што уговори који су закључени
у поступцима јавних набавки Друштава преносилаца важе
док се у складу са Програмом пословања Друштва стицаоца за 2016. годину, у постуку јавне набавке не закључе нови
уговори о јавним набавкама.
ДАТУМ ПРИПАЈАЊА
Члан 8.
Дан припајања је 01.01.2016. године.
Последњи дан обављања делатности Друштава преносилаца је 31.12.2015. године.
Члан 9.
Датум од кога се трансакције Друштaва преносилаца
сматрају, у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у име Друштва стицаоца је 01.01.2016. године.
Члан 10.
Вредности исказане у финансијским извештајима Друштава преносилаца исказују се у финанијским извештајима
Друштва стицаоца после припајања, у складу са законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Пословне промене настале између датума припајања и
дана уписа у регистар привредних субјеката обухватају се
у пословним књигама Друштва стицаоца.
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ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУСНЕ
ПРОМЕНЕ И ЗАШТИТА ПОВЕРИЛАЦА
Члан 11.
Нацрт Уговора о припајању је објављен у складу са
Законом о привредним друштвима на интернет страници
Агенције за привредне регистре најкасније месец дана пре
дана одржавања седнице скупштине Оснивача на којој се
доноси одлука о статусној промени а приступ нацрту је
омогућен свим заинтересованим лицима без обавезе идентификације и без накнаде.
Повериоци чија потраживања износе најмање 2.000.000
динара у противвредности било које валуте по средњем
курсу Народне банке Србије на дан објаве из члана 495.
став 2. Закона о привредним друштвима, писаним обавештењем лично су обавештени о спровођењу статусне
промене, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице
скупштине града Смедерева на којој се доноси одлука о
статусној промени.
Члан 12.
Повериоци Друштва која учествују у статусној промени, чија су потраживања настала пре регистрације статусне
промене у складу са законом о регистрацији и који сматрају да ће статусна промена у којој учествује његов дужник
угрозити намирење његовог потраживања, могу у року од
30 дана од дана објављивања нацрта уговора о припајању
захтевати добијање одговарајуће заштите.
Заштита поверилаца обезбеђује се на следећи начин:
1. давањем обезбеђења у виду залоге, јемста и сл.
2. изменама услова уговора по основу ког је настало потраживање или раскидом тог уговора
3. одвојеним управљањем имовином Друштава преносилаца до намирења потраживања.
4. предузимањем других радњи које обезбеђују повериоцу положај који није лошији у односу на положај који је
имао пре спровођења статусне промене.
ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 13.
Запослени у Друштвима преносиоцима, у складу са
списком запослених који је сачињен у поступку припајања
и који је саставни део овог уговора засноваће радни однос
у Друштву стицаоцу даном уписа статусне промене припајања у регистар Агенције за привредне регистре, под условима идентичним онима које имају запослени у Друштву
стицаоцу.
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРИПАЈАЊА
Члан 14.
Уговорне стране сагласно констатују да даном регистрације статусне промене припајања наступају правне
последице утврђене одредбом члана 505. Закона о привредним друштвима и то:

• имовина и обавезе Друштава преносилаца која престају припајањем, укључујући и ненамирена потраживања према трећим лицима, прелазе на Друштво стицаоца у
складу са Уговором о припајању;

Страна 4 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. децембар 2015. године
Члан 20.

• узајамна потраживања између Друштава преносила•

•
•
•

ца и Друштва стицаоца, која још нису намирена, гасе
се услед сједињавања дужника и повериоца у истом
лицу;
дозволе, концесије, друге повластице и ослобођења
дата или призната Друштвима преносиоцима припајањем прелазе на Друштво стицаоца, осим ако је прописима којима се уређује њихово давање другачије
одређено;
Органима управљања Друштава преносилаца престају дужности и овлашћења;
запослени у Друштвима преносиоцима који су уговором о статусној промени распоређени у Друштво
стицаоца настављају да раде у том друштву у складу
са одредбама Закона о раду;
друге последице у складу са законом.
Члан 15.

Овај Уговор уз осталу неопходну документацију представља основ за упис статусне промене припајања и упис
брисања Друштава преносилаца у регистру привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре.
Друштво стицалац се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу Уговора о припајању
поднесе Агенцији за привредне регистре регистрациону
пријаву припајања и регистрациону пријаву брисања друштва које се припаја, у складу са овим уговором.
СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих по 2 (два ) за сваку уговорну страну, а по 1
(један) примерак за орган овере и Агенцију за привредне
регистре.
Овај Уговор у знак прихватања потписују својеручно
законски заступници уговарача.
ПРИЛОЗИ
Члан 21.
Прилог и саставни део Уговора о припајању је:
- Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Друштва стицаоца
- Спискови запослених којима престаје радни однос у
Друштвима преносиоцима а заснивају радни однос у Друштву стицаоца.
ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
_________________________
Директор Слађана Јеремић
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ
ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ
ЈКП ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО ЈКП ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
_________________________

Директор
Владимир Ђуричић

_________________________

ВД Директор
Тамара Ђорђевић

Члан 16.
Друштво стицалац ће обавестити судове и друге органе
пред којима се води поступак а у којем су Друштва преносиоци страна или учесник у поступку, о престанку њиховог
постојања и брисању из Регистра привредних друштава
који се води код АПР услед припајања Друштву стицаоцу,
те ће у поступцима у којима је то допуштено, Друштво стицалац ступити на место Друштава преносилаца као правни
следбеник тог друштва и преузети поступак у своје име и
за свој рачун.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
На права и обавезе уговорних страна која нису уређена
овим уговором, примењују се одредбе закона и других прописа Републике Србије.
Све измене и допуне овог уговора су пуноважне, уколико су сачињене у писаној форми и потписане од стране свих
уговорних страна.
Члан 18.
Евентуалне спорове уговорне стране решаваће споразумно, а у случају неуспеха уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Члан 19.
Овај уговор ступа на снагу даном овере пред надлежним органом.

228.
На основу члана 4. става 2. и члана 5. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5., 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 и 83/2014-др.
закон), члана 14. став 1. тачка 5. и члана 19. став 1. тачка 8.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 6/2015-пречишћен текст), члан 2. мења се и
гласи:
„Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево (у
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даљем тексту: Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова
за обављање комуналних делатности на територији града
Смедерева: одржавања јавних и других зелених површина,
зоохигијене, искључивог права на управљање гробљима и
погребне услуге, управљања комуналним отпадом и управљања пијацама.“.
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Члан 3.

У члану 13. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Вредност новчаног капитала Јавног предузећа је
578.548,40 РСД.“.
„Вредност неновчаног капитала Јавног предузећа је
409.862.942,10 РСД (земљиште, објекти и опрема).“.

Члан 2.

Члан 4.

Члан 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга, а посебно кроз:
- одржавање јавних и других зелених површина на територији града Смедерева; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина
и приобаља; одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј.
чишћење у зимском периоду; одржавање - поправка градског мобилијара на површинама јавне намене; производња
цвећа, украсног биља и садница; продаја цвећа и расада;
управљање јавним тоалетом;
- искључиво право управљања и одржавања гробаља
и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница,
капела и крематоријума); сахрањивање или кремирање;
одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; превоз
посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице
на гробљу или до крематоријума; давање гробног места на
коришћење; уређење и припрема гробног места за сахрањивање; чување посмртних остатака до сахрањивања; продаја погребне опреме; пружање других погребних услуга и
предузимање других радњи у вези са сахрањивањем;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у
прихватилишта за животиње; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње; контрола и смањење популације напуштених паса и
мачака; спровођење мера контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсенкције и дератизације на површинама јавне намене; нешкодљиво уклањање лешева животиња
са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња и
послове транспорта или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и из наведених објеката категорија 1 и 2, као и других споредних производа животињског порекла категорије 3 до Међуобјекта за сакупљање и
привремено складиштење споредних производа животињског порекла;
- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију
секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење
и третман, као и послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, одржавање и пражњење
посуда за отпатке на површинама јавне намене као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба
крајњих корисника услуга;
- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су
намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.“.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013)
и Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2013).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу истовремено са ступањем на
снагу Уговора о статусаној промени, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева.“.
Број 020-149/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

229.
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 6/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ
Члан 1.
Град Смедерево прибавља непокретности путем изградње које ће бити у јавној својини града Смедерева.
Непокретности које се прибављају изградиће се на
катастарској парцели број 233/70 к.о. Смедерево која је у
јавној својини града Смедерева и представљају доградњу
постојеће производне хале изградњом Aнекса I и Aнекса II
са прилазном платформом.
Члан 2.
Анекс I је габарита у основи 59,67 м x 20,52 м, нето
површине 1.135,90 м², a Aнекс II је габарита у основи 20,12
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м x 7,40 м, нето површине 134,40 м² са прилазном платформом димензија 5,00 м x 7,40 м, површине 37 м².
Укупна површина оба анекса из става 1. овог члана износи 1.270,30 м² (и словима: хиљадудвестаседамдесет и
30/100).

„Држаоцем домаћих животиња, у смислу ове Одлуке,
сматра се свако правно лице, физичко лице или предузетник који је власник, корисник, чувар или узгајивач одређених врста домаћих животиња (у даљем тексту: држалац
животиња).“.

Члан 3.

Члан 2.

За изградњу Aнекса I и Aнекса II са прилазном платформом из члана 2. ове Одлуке са реконструкцијом и адаптацијом постојеће производне хале планирана су средства у
износу од 130.000.000,00 (и словима: стотридесетмилиона)
динара.

У члану 3. став 1., члану 4. и досадашњем члану 50. који
постаје члан 52., ставови 1. и 3. речи „власник или држалац
домаћих животиња“ у одговарајућем падежу, замењују се
речима „држалац животиња“, у одговарајућем падежу.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-171/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

230.
На основу члана 2. став 3. тачка 14. и члана 3. став 1.
тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011), члана 3. став 2.,
чланова 54. и 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2005, 30/2010 и 93/2012), Правилника о начину
држања паса који могу представљати опасност за околину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 65/2010), члана 35. став 2. и члана 39. ставови 1, 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број
65/2013), члана 20. став 1. тачке 26. и 35., а у вези са чланом
23. став 4., 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 14. став 1. тачке 26. и 35. и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст), а на основу Одлуке
Уставног суда број IУо-915/2012 од 29.01.2015. године,
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА ДРЖАЊА, ПОСТУПАЊА И ЗАШТИТЕ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
у члану 2. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:

Члан 3.
У члану 3. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Држалац животиња је дужан да исте држи у одговарајућим објектима, или просторима у којима је обезбеђено
присуство дневне или вештачке светлости, прописна вентилација, а који су саграђени од чврстих и водоотпорних
материјала и погодни за редовно одржавање (прање, чишћење и дезинфекцију), у санитарно-хигијенским и другим
условима прописаним законима и одредбама ове Одлуке.“.
У члану 3. досадашњи став 2., који постаје став 3., мења
се и гласи:
„Уколико животиња у дужем временском периоду узнемирава трећа лица прављењем буке, емитовањем непријатних мириса, или на други начин, држаоцу животиње може
се забранити држање ове животиње, или му се иста може
одузети у поступку прописаном овом Одлуком.“.
Члан 4.
У члану 7. став 1. тачка 1. речи „и посебним одобрењем
Комуналне инспекције“, бришу се, а иза речи „Одлуком“,
ставља се тачка.
Члан 5.
У члану 8. став 1. речи „и уз сагласност Скупштине станара зграде, односно већине власника станова“, бришу се,
а иза речи „Одлуке“, ставља се тачка.
Члан 6.
У члану 9. речи „и посебним одобрењем Комуналне инспекције“, бришу се, а иза речи „овом Одлуком“, ставља
се тачка.
Члан 7.
У члану 11. ставови 1. и 2., члану 12. став 1., члану 14.
ставови 1, 2. и 3. и досадашњем члану 50., који постаје члан
52. став 2. речи „власник или држалац пса“ у одговарајућем
падежу, замењују се речима „држалац животиње-пса“, у одговарајућем падежу.
Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:
„Пси се могу пуштати са повоца само на површинама
јавне намене и површинама у јавном коришћењу које су
одређене, обележене и обезбеђене за ту сврху.
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект коме су поверене услуге уређења
и одржавања површина из става 1. овог члана, донеће Акт
о уређењу, обезбеђењу и обележавању ових површина на
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које се пси могу пуштати, уз претходну сагласност ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево (у даљем тексту: Дирекција).“.
Члан 9.
У члану 17. ставови 1., 2. и 3., члану 21. став 1., члану
34. и члану 39. став 1. речи „власник или држалац“ у одговарајућем падежу, замењују се речима „држалац животиње“, у одговарајућем падежу.
Члан 10.
Члан 18. мења се и гласи:
„Необележен пас, без заштитне корпе и повоца, који се
затекне на површини јавне намене или површини у јавном
коришћењу, сматра се невласничким псом.
Обележени пас који се затекне на површини јавне намене или површини у јавном коришћењу без присуства држаоца животиње, сматра се напуштеним псом.
Напуштеним псом сматраће се и пас чији држалац одбије да се, на захтев Комуналног инспектора, или Комуналног полицајца легитимише и пружи доказ о власништву
над псом, односно доказ да је држалац пса.“.
Члан 11.
У члану 19. и члану 34. речи „јавна површина“ у одговарајућем падежу, замењују се речима „површина јавне
намене и површина у јавном коришћењу,“ у одговарајућем
падежу.
У члану 19. речи „власник или“, бришу се.
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испод нивоа ђубришта, удаљена најмање 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта и најмање 20 метара од објекта водоснабдевања.
Јама за одлагање осоке мора редовно да се чисти чим се
напуни до 2/3 своје запремине.
Јама за одлагање осоке не може да се прикључи на јавну канализацију.“.
Члан 17.
Члан 31. мења се и гласи:
„У посебним случајевима, када објекте за држање
животиња и друге пратеће објекте из чланова 23-30. ове
Одлуке није могуће из оправданих разлога, због одређених
околности и специфичности терена, поставити на удаљености прописаној овом Одлуком и ако се битно не угрожава
животна околина, домаће животиње се могу држати у њима
и на мањој удаљености.
Држаоцу животиња које својим оглашавањем стварају
прекомерну буку, емитују изузетно непријатне мирисе или
нанесу телесну озледу и материјалну штету трећим лицима, може се забранити држање ових животиња.“.
Члан 18.
У члану 32. став 2. иза речи „уклањања“ додаје се реч
„лешева“.
Члан 19.

У члану 29. став 1. речи „из става 1. овог члана“ замењују се речима „из члана 28. ове Одлуке“.
У члану 29. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Јама за одлагање стајског ђубрива мора да има дно од
бетона или другог водонепропусног материјала са парапетом
довољне висине да би се спречило расипање стајског ђубрива
и изливање отпадних течности, као и да се редовно празни.“.
Досадашњи став 2., брише се.

У члану 45. став 1., тачке 4. и 16., бришу се.
Досадашње тачке 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25. постају тачке 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22. и 23.
Досадашња тачка 6., која постаје тачка 5., мења се и
гласи:
„5. држање паса који упорним и непрекидним лајањем,
цвиљењем, скакањем на ограду или завијањем ометају мир
у стамбеним објектима из члана 6. ове Одлуке;“.
Досадашња тачка 7, која постаје тачка 6, мења се и гласи:
„6. ометање трећих лица константном и великом буком
коју емитују животиње својим оглашавањем;“.
Досадашња тачка 10., која постаје тачка 9., мења се и
гласи:
„9. шишање паса у парковима, купалиштима и на другим деловима површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу и појење истих на јавним чесмама;“.
Досадашња тачка 17., која постаје тачка 15., мења се и
гласи:
„15. храњење паса, мачака, голубова и других животиња на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, као и остављање хране у наведене сврхе;“.
Досадашња тачка 23., која постаје тачка 21., мења се и
гласи:
„21. избацивање, остављање и закопавање лешева угинулих животиња, или њихових делова супротно одредбама
закона;“.

Члан 16.

Члан 20.

Члан 30. мења се и гласи:
„Јама за одлагање осоке мора да буде од бетона или другог водонепропусног материјала, са поклопцем и са дном

У члану 46. став 2. речи „Одељење комуналне полиције
Градске управе Смедерево“ замењују се речима „Комунална полиција“.

Члан 12.
У члану 20. став 1., члану 39. став 2. и члану 42. став 2.
речи „власник или држалац пса или мачке“ у одговарајућем
падежу, замењују се речима „држалац животиње-пса или
мачке“, у одговарајућем падежу.
Члан 13.
У члану 26. став 3. речи „Власник или држалац голубова“ замењују се речима „Држалац животиња-голубова.“.
Члан 14.
У члану 27. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Власници кошница морају пчеле држати на начин којим се спречава узнемиравање трећих лица“.
Члан 15.
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Члан 47. мења се и гласи:
„У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је дужан и овлашћен да:
1. наложи отклањање недостатака уочених у поступку
инспекцијског надзора;
2. забрани држање домаће животиње и одузме је од држаоца без накнаде и права враћања, уколико се према њој
поступа супротно одредбама ове Одлуке;
3. изда налог Служби зоохигијене да ухвати и уклони
невласничке животиње, као и угинуле домаће животиње са
површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и
из приватних поседа;
4. изда налог Служби зоохигијене да одузме животињу
у поступку принудног извршења;
5. покрене поступак принудног одузимања домаће животиње уколико држалац животиње не поступи у складу са
решењем о забрани држања домаће животиње, или не отуђи домаћу животињу у остављеном року, уколико постоји
могућност за њихов смештај у одговарајућем објекту;
6. покрене прекршајни поступак или изда прекршајни
налог против прекршиоца;
7. издаје налоге, изриче забране и обавља друге послове
у складу са овом Одлуком и другим прописима.“.

- правно лице у износу од 50.000 динара до 500.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000 динара до 50.000 динара“.
Члан 26.
Досадашњи чланови 50., 51., 52., 53. и 54. постају чланови 52., 53., 54., 55. и 56.
Члан 27.
У досадашњем члану 51, који постаје члан 53, речи
„јавних и јавних зелених површина“ замењују се речима
„површина јавне намене и површина у јавном коришћењу.“
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-57/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 22.
Члан 48. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова:
3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. и 39. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара“.
Члан 23.
Члан 49. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова:
12, 13, 17, 44. и 45. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара“.
Члан 24.
Иза члана 49. додаје се нов члан 50. који гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова:
16.,.32.,.33. и члана 45. став 1. тачке 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
10., 11., 12., 13., 16., 20., 21., 22. и 23. ове Одлуке, и то:
- предузетник у износу од 30.000 динара“.
Члан 25.
Иза новог члана 50. додаје се нов члан 51. који гласи:
„Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама чланова:
3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,21.,22.,24.,25
.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,4
2.,43.,44. и члана 45. став 1. тачке 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11.,
12., 13., 16., 20., 21., 22. и 23. ове Одлуке, и то:
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231.
На основу члана 5. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник Републике
Србије“, број 75/2014, 64/2015 и 68/2015-др. закон),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
П Р О Г РА М
ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1. Област у којој се спроводе мере и територија на
којој се спроводе мере
Програм се односи на обнову објеката јавне намене у
областима: водоводна и канализациона инфраструктура;
путна инфраструктура; водни објекти за уређење водотока и заштиту од поплава на водама 2. реда и објекти за заштиту од ерозије и бујица; образовање и здравство. Реч је
о објектима који су уништени или оштећени услед дејства
поплаве или активирањем клизишта у току маја 2014. године, а у складу са одредбама Закона о отклањању последица
поплава у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 75/2014, 64/2015 и 68/2015-др. закон), (у
даљем тексту: Закон).
Програм обухвата обнову објеката јавне намене који су
у надлежности града Смедерева и за чију обнову нису до
сада обезбеђена средства из других извора финансирања.
2. Анализа затеченог стања и сагледавање могућих
даљих штетних последица поплава, односно дејства
клизишта
Након поплава из маја месеца 2014. године на територији града Смедерева уништен је или оштећен један број
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објеката јавне намене, услед чега је отежано обављање појединих јавних делатности и пружање јавних услуга.
Ради детаљнијег сагледавања штете на објектима јавне
намене у надлежности града Смедерева, која је настала као
последица ванредних догађаја из маја 2014. године изазваних поплавом и активирањем клизишта, град Смедерево
доставиће Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, које
је потребно изградити односно реконструисати, а у складу
са критеријумима утврђеним овим Програмом.
3. Мере које треба предузети ради обнове, односно
санације последица поплава, односно дејства клизишта
и рокови за спровођење мера
Ради обнове објаката јавне намене потребно је извести
радове на реконструкцији објеката, као и на изградњи нових.
Списак објеката које је потребно реконструисати, односно изградити, утврђује Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, на основу података
Радног тима за процену штете на јавним објектима који су
сачињавали Снежана Савић-Стојиљковић, Гордана Вељковић-Милошевић, Гојко Нешић, Гордана Стевић, Биљана
Пржић и Мирјана Ђорђевић и Радног тима за процену штете на објектима комуналне инфраструктуре који су сачињавали дипломирани грађевински инжењери Небојша Костић, Лидија Бруј и Светомир Радивојевић из Извештаја о
утврђеним и евидентираним штетама и проценом санације
на локалној инфраструктури поплављених подручја територије града Смедерева и пројектне документације за сваки
објекат. Списак објеката дат је у Прилогу и чини саставни
део овог Програма. Редни број у списку односи се на приоритет за изградњу односно реконструкцију.
Програм обнове објеката јавне намене у надлежности
града Смедерева, град Смедерево доставиће Канцеларији
до 31. августа 2015. године. Реконструкција оштећених и
изградња нових објеката на територији града Смедерева
зависиће од висине финансијских средстава обезбеђених
преко Канцеларије из Фонда солидарности Европске уније.
4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера
Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи
објеката јавне намене, вршиће се у складу са Законом о
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јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Поступак јавне набавке
радова спроводи град Смедерево.
Предмет реконструкције односно изградње могу бити
они објекти јавне намене који испуњавају следеће основне
критеријуме:
- да је објекат у надлежности јединице локалне самоуправе;
- да су оштећења настала услед дејства поплаве или активирањем клизишта која су се десила у мају 2014. године
и да су оштећења утврђена одговарајућим записником надлежног органа о пријави односно процени штете;
- да за реконструкцију или изградњу нису обезбеђена
средства из буџета локалне самоуправе, донације или других извора финансирања.
5. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих мера из овог
Програма
Носилац спровођења мера из овог Програма је град
Смедерево у складу са чланом 1. Закона, а Канцеларија
врши координацију мера из овог Програма.
6. Процена потребних финансијских средстава и
извор финансирања
Потребна финансијска средства за спровођење овог
Програма износе 3.370.896,00 динара без ПДВ-а, односно
4.045.075,00 динара са ПДВ-ом. Канцеларија за помоћ и
обнову поплављених подручја ће определити средства из
Фонда солидарности Европске уније за оне објекте кој су
приоритетни према обиму оштећења и значају за грађане
на територији јединице локалне самоуправе, а у складу са
висином укупно обезбеђених средстава.
7. Овај Програм биће објављен у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 354-174/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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232.

233.

На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014), члана 32., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана
19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) и
члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 - aутентично
тумачење и 44/2014 - др. закон),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се претходна сагласност на Предлог Правилника о раду Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево број 3694/1 од
14.10.2015. године.

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга изношења и
депоновања отпада Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево, број 4161/1 од 13.10.2015. године, и то:

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-137/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Врста услуга
1. Домаћинства
Куће и станови
2. Правна лица и предузетници - паушални износ
I - група
Сервиси апарата за домаћинство (РТВ механичари),инсталатери(водои
нсталатери, електроинсталатери, централно грејање), кројачи, ташнери,
обућари, хемијско чишћење, златари, каменоресци, перионице веша,
перионице аутомобила, оптичари, печаторесци, стаклоресци, фотографи,
личне услуге (козметичари, педикири, фризери), правни послови
(адвокати, судски тумачи, продаја некретнина), агенције,
представништва,фотокопирнице и галерије
II - група
Трговина непрехрамбеном робом у објектима до 20 м², обрада метала
(бравари, металостругари, лимари), забавне и видео игре, кладионице
III - група
Угоститељске услуге типа кафеа, бифеа, ресторана, пицерија, производња
и трговина прехрамбеном робом (пецива, колача, хлеба, млека и млечних
производа, чаја, рибе, сладоледа и смрзнутог теста), трговина мешовитом
робом, трговина медицинским, фармацеутским, козметичким, тоалетним
и пољопривредним производима, приватне медицинске и ветеринарске
услуге, поштанске услуге, аутомеханичарске радње у објектима до 100 м²,
трговина непрехрамбеном робом, у објектима од 21 до 100м²

Јединица
мере

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

дин./м2

4,41

4,85

дин./мес.

512,84

564,13

дин./мес

850,16

935,18

дин./мес.

1.191,70

1.310,88
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IV - група
Угоститељске услуге типа кафеа, бифеа, ресторана, пицерија, производња
и трговина прехрамбеном робом (пецива, колача, хлеба, млека и
млечних производа, чаја, рибе, сладоледа и смрзнутог теста), трговина
мешовитом робом, трговина медицинским, фармацеутским, козметичким,
тоалетним и пољопривредним производима, приватне медицинске и
ветеринарске услуге, поштанске услуге, аутомеханичарске радње, трговина
непрехрамбеном робом, бензинске пумпе, у објектима од 101 до 180м²
3. Правна лица и предузетници у објектима преко 180 м2
I – група
Правна лица и предузетници у објектима од 180-600м2 независно од броја
запослених
Затворен простор
Отворен простор
II – група
Правна лица и предузетници у објектима преко 600м2 који имају до 10
запослених
Затворен простор
Отворен простор
III - група
Правна лица и предузетници у објектима преко 600м2 који имају од 10 до
20 запослених
Затворен простор
Отворен простор
IV - група
Правна лица и предузетници у објектима преко 600м2 који имају од 20 до
40 запослених
Затворен простор
Отворен простор
V - група
Правна лица и предузетници у објектима преко 600м2 који имају преко 40
запослених
Затворен простор
Отворен простор

Предузетници, привредна друштва, установе, удружења и др. која поседују више пословних објеката, за сваки од
тих објеката плаћају месечни паушал по врсти делатности
која се у објекту обавља, утврђеној за правна лица и предузетнике, а по површини и броју запослених ако су објекти
већи од 180м2. Уколико делатност правних лица и предузетника који поседују објекте мање од 180м2 није набројана
онда плаћају као корисници I групе правних лица и предузетника у паушалном износу.
Цене су исказане на месечном нивоу.

8. децембар 2015. године
дин./мес.

1.587,26

1.745,98

дин./м2
дин./м2

8,85
1,20

9,74
1,32

дин./м2
дин./м2

6,15
1,20

6,76
1,32

дин./м2
дин./м2

7,04
1,20

7,74
1,32

дин./м2
дин./м2

7,91
1,20

8,70
1,32

дин./м2
дин./м2

8,85
1,20

9,74
1,32

IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-22/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
01.01.2016. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга изношења и депоновања отпада Јавног комуналног
предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 5/2013).

234.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) и
члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013 - Аутентично
тумачење и 44/2014 - др. закон),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је

8. децембар 2015. године
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга производње и
дистрибуције топлотне енергије, број 6613 од 16.10.2015.
године Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, и то:
Табела I
Ред.
бр.

Цена производње и дистрибуције
топлотне енергије

Јединица
мере

цена без ПДВ-а

Износ
ПДВ-а 10%

Цена са ПДВ-ом

1.

Стамбени простор

дин/m2

97,02

9,70

106,72

2.

Остали потрошачи

дин/m

121,28

12,13

133,41

3

2

3.

Стамбени простор

дин/m

37,31

3,73

41,03

4.

Остали потрошачи

дин/m3

46,64

4,66

51,30

5.

Стамбени простор

дин/kWh

7,15

0,72

7,87

8,94

0,89

9,83

6. Остали потрошачи
дин/kWh
Табела II По Уредби o утврђивању методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (,,Службени
гласник РС“, број 63/2015)
Категорија потрошача
7.

Стамбени простор паушално по јединици
грејне површине

8.

Стамбени простор по мерилу количине
топлотне енергије

9.

Стамбени простор по јединици површине

10.

Остали потрошачи по мерилу количине
топлотне енергије

11.

Остали потрошачи
по јединици површине

дин/м2/годишње
дин/kWh
дин/м2/годишње
дин/kWh
дин/м2/годишње

За редовно измирење рачуна до 28-ог у месецу за претходни месец одобрава се попуст од 5% за стамбени простор.
II
Цене из тачке I, табела I овог Решења, примењиваће се
од 01.01.2016.године.
Цене из тачке I, табела II овог Решења, које су утврђене
у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, број 63/2015),
примењиваће се од наредног обрачунског периода и на валидан захтев Скупштине станара.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на цене услуга

1.164,08

116,41

1.280,49

5,96

0,60

6,56

403,88

40,39

444,27

7,45

0,745

8,20

504,85

50,48

555,33

производње и дистрибуције топлотне енергије Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2015).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-26/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.
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235.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), 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) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је

делатности у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст), у члану 12. став 1.
тачка 2. алинеје 2. и 3., мењају се и гласе:
„- петком и суботом од 08,00 до 02,00 сата;
- у периоду од 01. јула до 30. септембра свим данима од
08,00 до 02,00 сата;“.
После тачке 6. додаје се нов став 2. који гласи:
„Власници објеката из тачке 2., алинеје 2. и 3. овог члана дужни су да у 01,00 сат искључе музику у објектима.“.
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
Члан 2.
У члану 21. став 2. тачка 3. речи и бројеви „до 23,00
сата“ замењују се речима и бројевима „до 24,00 сата“.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2014), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Горица
Матић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Татјана Вукашиновић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-104/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

8. децембар 2015. године

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 130-309/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

237.
На основу члана 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је

236.
На основу члана 20. став 1. тачака 24. и 35., а у вези
са чланом 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 16., 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 14. став 1. тачака 24. и 35. и члана
19. став 1. тачка 16. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОБЛАСТИ ПРОМЕТА НА
МАЛО, УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И ДРУГИХ
УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
У Одлуци о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
Никола Матејић, ЈМБГ 2511978760041, именује се за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 42. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) прописано је да орган
надлежан за именовање директора јавног предузећа из члана 21. овог Закона именује вршиоца дужности директора,

8. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

уколико директору престане мандат због истека периода на
који је именован, због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата (члан 42. став 1. тачка 1).
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др. закон) прописано је да Скупштина општине, у
складу са законом, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач, док је чланом 66. став 3. истог
Закона прописано да се одредбе овог Закона које се односе
на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, донето је Решење о именовању вршица
дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево, у датом тексту.
Број 02-178/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

238.
На основу члана 21. став 2., члана 25. и члана 31. став
3. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 32. став 1. тачка 9., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
Иван Вучић, ЈМБГ 2610984760027, професор физичке
културе, именује се за директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, на период од четири године.
II
Именовани кандидат из тачке I овог Решења је дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу града Смедерева“ и на интернет страници Града Смедерева www.smederevo.org.rs.
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Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево садржан је у члану 21. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), којим
је прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, именује орган одређен
статутом локалне самоуправе, на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног конкурса и у члану 25. наведеног Закона којим је прописано да се директор јавног
предузећа именује по спроведеном јавном конкурсу, а у
члану 31. став 3. прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа,
доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014) прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа, док је чланом 66. став 3. истог закона прописано да се
одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Скупштина града Смедерева је на 22. седници одржаној
23. јула 2014. године донела Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 4/2014), а чији су саставни део,
сходно члану 8. наведене Одлуке, огласи о јавном конкурсу.
Такође, Скупштина града Смедерева донела је и Решење
о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и 6/2014).
На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и тачке
II Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач
град Смедерево, Комисија за именовање је спровела јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево, који је објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 81/2014 од
01.08.2014. године.
На конкурс се пријавило 4 кандидата.
Комисија је Закључком одбацила пријаве кандидата Биљане Живановић из Смедерева и Лидије Јовановић из Смедерева, јер исте нису имале све доказе који су потребни за
избор директора.
Након обављеног усменог разговора са кандидатима
Дејаном Спасићем, дипломираним инжењером за развој и
Иваном Вучићем, професором физичке културе, Комисија
, којој су присуствовали сви чланови, приступила је оцењивању, где је кандидат Дејан Спасић добио 16 бодова, а
кандидат Иван Вучић 22 бода.
Комисија је једногласно констатовала да кандидати испуњавају мерила прописана за именовање директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево и уврстила их
на ранг листу, и то Ивана Вучића са редним бројем један, а
Дејана Спасића са редним бројем два.
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На седници одржаној дана 23. октобра 2014. године
Комисија за именовање је, увидом у услове за именовање
директора и приложене доказе, као и након усменог разговора, спровела изборни поступак, утврдила листу кандидата који су испунили прописана мерила за именовање
и исту, заједно са прикупљеним бодовима и записником о
изборном поступку, доставила Одељењу за јавне службе
Градске управе Смедерево, ради припреме предлога акта
о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево.
На основу достављене листе кандидата за именовање
директора и записника о спроведеном изборном поступку, Одељење за јавне службе Градске управе Смедерево
је, сходно члану 31. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) припремило Нацрт решења о именовању директора Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево и упутило Градском
већу града Смедерева са предлогом да прихвати Нацрт,
утврди Предлог и предложи Скупштини града Смедерева
да донесе Решење о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, у датом тексту.
На основу свега наведеног Скупштина града Смедерева
одлучила је као у диспозивиту овог Решења.
Ово Решење је коначно.
Решење доставити:
1. Вучић Ивану из Смедерева
2. Јовановић Лидији из Смедерева
3. Живановић Биљани из Смедерева
4. Спасић Дејану из Смедерева

8. децембар 2015. године

дерево, због именовања директора Предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и спроведеним Јавним конкурсом.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
На 25. седници Скупштине града Смедерева, одржаној
22. децембра 2014. године за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа Спортски центар Смедерево именован је
Ђорђе Цвејин.
Скупштина града Смедерева је на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године по спроведеном Јавном конкурсу,
а у складу са члановима 21. став 2., 25. и 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, број 119/2012, 116/2013-Аутентично тумачење
и 44/2014-др. закон) донела Решење којим је Иван Вучић
именован за директора Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево.
Именовањем директора Јавног предузећа Спортски
центар Смедерево стекли су се услови за престанак функције вршиоца дужности директора, те је Скупштина града
Смедерева одлучила као у диспозитиву овог Решења.
Број 020-203/2015-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. годин

Број 020-181/2014-07
У Смедереву, 8. децембра 2015. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
239.
На основу члана 35., а у вези чланом 21. став 2., чланом 25. и чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013-Аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. азкон) и члана 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 31. седници одржаној
8. децембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
ЂОРЂУ ЦВЕЈИНУ, престаје функција вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар Сме-

240.
На основу члана 14. Одлуке о пијацама („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2014 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 200. седници одржаној 19. новембра 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ЦЕНОВНИКА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНOJ
ПИЈАЦИ НА ЦАРИНИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Измену Ценовника пијачних
услуга на Зеленој пијаци на Царини у Смедереву Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, број 500-422/1 од
25.04.2013. године, и то:

8. децембар 2015. године

Ред.
бр.

Врста услуге
Резервација бокса за
неиздате тезге

6.
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Цена без
Период
ПДВ
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

месечно 833,33 166,67 1.000,00

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од дана
доношења овог Решења.
III
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241.
Разматрајући Предлог закључка о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности по зонама у циљу
утврђивања пореза на имовину за пореске обвезнике који
не воде пословне књиге у 2016. години, на основу члана 45.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о
раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 202. седници одржаној 27. новембра 2015. године, донело је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
ЗАКЉУЧАК

Број 38-25/2015-07
У Смедереву, 19. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

РАЗВРСТАВАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА
1. зона

Станови
Куће за становање
Пословне зграде
Гараже и гаражна места
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

1. Утврђују се следеће просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности по зонама, као полазне основице за утврђивање пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у 2016. години и то:

55.000,оо
50.000,оо
137.000,оо
20.000,оо
1.500,оо
126,оо
100,оо

2. зона
45.000,оо
40.000,оо
110.000,оо
16.000,оо
1.000,оо
100,оо
80,оо

2. Закључак објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 436-4-25/2015-07
У Смедереву, 27. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
242.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута града
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Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
– пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. новембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), 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 60.208,00 динара за трошкове преузимања
и превоза покојног композитора Јовице Петковића из Беча
у Србију.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 111Извршни и законодавни органи, позиција 35, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном износу
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од 60.208,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 8.831.780,00 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 400-8642/2015-07
У Смедереву, 18. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

8. децембар 2015. године

244.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
– пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 2. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

243.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
– пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 23. новембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0010-Резерве, функција 112- Финансијски и
фискални послови, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
укупном износу од 192.000,00 динара, за извршене услуге
снимања и емитовања 30. седнице Скупштине града Смедерева, Јавном предузећу „Телевизија Смедерево“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1–Скупштина града, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
111- Извршни и законодавни органи, позиција 8, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, у укупном износу
од 192.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.323.881,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9840/2015-07
У Смедереву, 23. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

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, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), 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 650.000 динара, Кошаркашком клубу Смедерево
1953 на име редовне тренажне и такмичарске активности
овог клуба за учешће на финалном турниру КУП-а Радивоја Кораћа, а на основу Молбе, број 400-10339/2015-08 од
27.11.2015. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 14 - Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 190,
економска класификација 481 – Дотације спортским организацијама и клубовима, у укупном износу од 650.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
60.675.974,00 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 400-10339/2015-07
У Смедереву, 2. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

245.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон), члана 44., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),

8. децембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелница града Смедерева, дана 4. децембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), 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 481.723,00 динара, Центру за социјални рад Смедерево на име донетих решења на дан 04.12.2015. године за
ванредне помоћи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 11 – Социјална
и дечија заштита, Програмска активност 0001 – Социјалне
помоћи, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 200, економска класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти, у укупном
износу од 481.723,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 30.276.923,00 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 400-9806/2015-07
У Смедереву, 4. децембра 2015. године
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челник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0010-Резерве, функција 112- Финансијски и
фискални послови, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у
укупном износу од 301.188,83 динара, за Месну заједницу
Царина на име исплате потрошње електричне енергије за
време вашара у 2015. Години у укупном износу од 35.916,83
динара, као и извођачу радова „Tropical electric“ за извршене услуге постављања електричних ормана за прикључење
тезги у укупном износу од 265.272,00 динара.
2. Део средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0002- Месне заједнице, функција 160- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 93, економска класификација 421 – Стални трошкови, у укупном износу од 35.916,83
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.135.916,83 динара, а остатак средстава из тачке 1. Овог
Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0602-0002- Месне заједнице, функција 160- Опште јавне
услуге које нису класификоване на другом месту, позиција
94, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у укупном износу од 265.272,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 265.272,00 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 400-10263/2015-07
У Смедереву, 4. децембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

246.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
– пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 4. децембра
2015. године, донела је

247.
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, 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 Михајловац
Комисија за спровођење референдума

Р Е Ш Е Њ Е

ОБЈАВЉУЈЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015, 5/2015 и 7/2015), раздео 2–Градона-

1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Михајловац изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
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самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац
одржан је 29. новембра 2015. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Михајловац уписано је укупно 2446 грађана.
3. "За" Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Михајловац, на референдуму је
гласало 1279 грађана.
4. "Против" Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, на референдуму је гласало 72 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
Михајловац.
6. Резултате референдума објавити у "Службеном листу града Смедерева ".
Број 64/2-2015
У Михајловцу, 30. 11. 2015. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Владимир Чолић, с. р., председник
2. Гордана Живанић, с. р., члан
3. Миланче Остојић, с. .р., члан

248.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије”, број број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014 ), 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 Михајловац на
седници одржаној дана 01.12.2015. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Михајловац на референдуму,
који је одржан 29.11.2015. године, донели

8. децембар 2015. године

изградња капеле, куповина парцеле за проширење гробља,
насипање њивских и сеоских путева ),
- Изградња и одржавање објеката од значаја за месну
заједницу ( Дома културе, спортских објеката и терена,
школе, здравствене амбуланте и цркве),
II. текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре (
уличне расвете, паркова и зелених јавних површина, путева, улица, гробља, депонија, пијаце и друго ),
- За одржавање објеката од значаја за месну заједницу (
одржавање Дома културе, школе, спортских објеката и терена, здравствене амбуланте и друго ),
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана ( Удружење жена, Голубарско друштво, Спортско
друштво, Ловачко друштво, Удружење сточара, Удружење
Рома, Удружење бораца и потомака ратова, Културно уметничког друштва и других) и других институција у области
основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе, социјалне заштите.
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
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
4. На пензије остварене у земљи и
иностранству
1.
2.
3.

2%
20 %
3%
2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 12.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ

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 1.

Члан 6.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Михајловац
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.12.2015. године.

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.

Члан 2.

Члан 7.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
- Изградња инфраструктуре ( изградња улица, изградња пешачке стазе, реконструкција нисконапонске мреже,

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.

ОД Л У КУ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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.

доприноса за подручје Месне заједнице Добри До одржан је
29. новембра2015. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Добри
До уписано је укупно 794 грађана.
3. "За" Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До, на референдуму је гласало 431 грађана.
4. "Против" Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједницс Добри До, на референдуму је
гласало 13 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 Добри До .
6. Резултате реферевдума објавити у "Службеном листу
града Смедерева ".
Број 8/2015
У Добром Долу, 01. 12. 2015. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Томислав Чаировић, с. р., председник
2. Владимир Чаировић, с. р., члан
3. Горан Вукосављевић, с. р., члан

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 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Број: 88/2015
У Михајловцу, 01.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Чолић, с. р.

Страна 21 – Број 8

250.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Србије”, број
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014 ), 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 Добри До
на седници одржаној дана 01.12.2015. године, утврдила је
да су грађани Месне заједнице Добри До на референдуму,
који је одржан 29.11.2015. године, донели
ОД Л У КУ

249.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО

На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи ("Службени гласник Републике Србије", број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и постуику
спровођења самодоприноса ("Службени лист града Смедерева", број 18/2009-пречишћсн текст), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о .увођењу самодоириноса за подручје Месне заједнице Добри До
Комисија за спровођење референдума

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Добри До ( у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година, почев од 01.12.2015. године.

ОБЈАВЉУЈЕ

Члан 2.

РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО

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.)

1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Добри До изјагањавали о Предлогу одлуке о увођењу само-

Члан 1.

Страна 22 – Број 8
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- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)
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 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом

8. децембар 2015. године

носа 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.

3%
20 %

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

5%

Члан 4.
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.
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 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
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 допри-

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: 9/2015
У Добром Долу, 01.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Чаировић, с. р.

251.
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, 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 Врбовац
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Врбовац изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац одржан је
29. новембра 2015. године.
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2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Врбовац уписано је укупно 864 грађана.
3. "За" Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац, на референдуму је гласало 183 грађана.
4. "Против" Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Врбовац, на референдуму је
гласало 34 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 Врбовац.

Страна 23 – Број 8

6. Резултате референдума објавити у "Службеном листу
града Смедерева".
Број 22/2015
У Врбовцу, 30. 11. 2015. године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Драгиша Антић, с. р., за заменика председника
2. Златко Миладиновић, с. р., члан
3. Властимир Дамњановић, с. р., члан
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

Рег. бр.
239.

Страна
Решење о престанку функције вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево

16

226.

Решење о престанку функције члана Градског већа града Смедерева

1

227.

Одлука о статусној промени

1

228.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево

4

229.

Одлука о прибављању непокретности у
јавну својину града Смедерева путем изградње

5

230.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
условима држања, поступања и заштите
домаћих животиња на територији града
Смедерева

6

231.

Програм обнове објеката јавне намене у
надлежности града Смедерева
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