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СМЕДЕРЕВО, 29. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
273.
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013-усклађени дин.изн.),
члана 5. став 3., члана 6. став 3., члана 11. и члана 38б.
Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије, број 26/2001, „Службени лист СРЈ“, број
42/2002-одлука СУС и „Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС и
47/2013), члана 32. став 1. тачка 3., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“‚, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачака 3. и 13. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 17. седници одржаној
29. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ, ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ И
УТВРЂИВАЊУ ЗОНА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА
ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопа пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на
наслеђе и поклон, стопа амортизације за непокретности обвезника који не води пословне књиге, уређују се зоне у којима се налазе непокретности са коефицијентима за потребе утврђивања основице пореза на имовину обвезника који
воде пословне књиге, а све у складу са Законом о порезима
на имовину („Службени гласник Републике Србије, број
26/2001, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002-одлука СУС
и „Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002,
80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС и 47/2013).
Пореске стопе
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који
води пословне књиге 0,40%;
2) на права на земљишту код обвезника који
не води пословне књиге 0,30%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који
не води пословне књиге, осим на земљишту:

На пореску основицу
(1) до 10.000.000
динара
(2) од 10.000.000
до 25.000.000
(3) од 25.000.000
до 50.000.000
(4) преко 50.000.000

Плаћа се на име пореза
0,40 %
порез из подтачке (1) + 0,6 % на
износ преко 10.000.000 динара
порез из подтачке (2) + 1,0 % на
износ преко 25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2,0 % на
износ преко 50.000.000 динара

Стопа амортизације
Члан 3.
Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљиште, умањује се за амортизацију по стопи од 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише за
40%, почев од истека сваке календарске године у односу
на годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.
Утврђивање зона
Члан 4.
Зоне представљају делове територије града Смедерева
на којима се налазе непокретности, а одређују се према комуналној опремљености, опремљености јавним објектима
и саобраћајној повезаности са централним деловима града.
Члан 5.
На основу критеријума из члана 4. ове Одлуке, утврђују
се следеће зоне и то:
1) Прва – најопремљенија зона обухвата објекте који се
налазе у следећим границама:
Простор градског језгра који се простире од Дунава, од
Веслачког клуба (укључујући и Веслачки клуб), сече раскрсницу улица Деспота Ђурђа и Карађорђеве, наставља
Карађорђевом улицом, народног фронта до улице Србине,
скреће на исток улицом Србином до улице Редутско степениште, па том улицом до улице Кнез Михаилове коју
сече управно и наставља улицом Мушицког, Проте Матеје,
скреће на исток улицом Моме Арделића до улице Јована
Крајишника, па том улицом до улице Ђуре Даничића, затим Сремском до Партизанске улице, где скреће на север до
улице 16. октобар и том улицом до улице Војводе Путника,
затим овом улицом до улице Милоша Великог, скреће на
североисток до пруге и пругом поред Тврђаве до Дунава и
Дунавом узводно до Веслачког клуба.
2) Друга зона обухвата објекте који се налазе у следећим границама:
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Граница креће од Дунава иза Веслачког клуба, делом
Горанске улице, сече Дунавску улицу, наставља Панонском
улицом, улицом Три бреста, сече Излетничку и Горичку, наставља улицом Танаска Рајића, сече улицу Иве Андрића, Фочанску, Недељка Дивца, Петријевску, обухвата
раскрсницу Старца Вујадина и Кајмакчаланске, наставља
улицом Проте Матеје, Трише Кецлеровића, Виноградском,
Прерадовићевом, према југу наставља улицом Лукијана
Мушицког, пролази поред Римског бунара, делом улице
Коларске, наставља ка истоку поред касарне, сече улицу
Партизанску, пролази испред „Николе Крге“, сече улицу
Доситеја Обрадовића, продужава улицом Устаничком, сече
улицу 16. октобар, наставља улицом Добротвора Банића и
Боре Станковића до железничке пруге па пругом на север
до границе Прве зоне.
3) Трећа зона обухвата све објекте који се налазе између
Друге зоне и Зоне сеоских насеља.
4) Четврта зона обухвата објекте који се налазе у зонама сеоских насеља: Бадљевица, Биновац, Водањ, Вучак,
Враново, Врбовац, Добри До, Друговац, Колари, Ландол,
Луњевац, Липе, Лугавчина, Михајловац, Мала Крсна, Мало
Орашје, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сеоне,
Суводол, Сараорци, Скобаљ, Удовице, Шалинац и Кулич.
Коефицијенти по зонама
Члан 6.
У складу са чланом 7а. став 3. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник Републике Србије, број
26/2001, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002-одлука СУС
и „Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002,
80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС и 47/2013), утврђују
се коефицијенти за зоне из члана 5. ове Одлуке и то:
1) 1,00 – за непокретности у Првој (најопремњенијој)
зони;
2) 0,80 – за непокретности у Другој зони;
3) 0,60 – за непокретности у Трећој зони;
4) 0,40 – за непокретности у Четвртој зони.
Утврђене коефицијенте користе порески обвезници
који воде пословне књиге за утврђивање основице пореза
на имовину у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима
на имовину.

29. новембар 2013. године
Члан 9.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину за
град Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2011).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће
се од 1. јануара 2014. године.
Број 436-4-6/2013-07
У Смедереву, 29. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

274.
На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 20.
став 1. тачка 17., члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став
1. тачка 17. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 17. седници одржаној
29. новембра 2013. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРАВИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ
СМЕДЕРЕВУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Просечна цена одговарајућих непокретности

Члан 1.

Члан 7.

Овом Одлуком уређују се права у области социјалне заштите, носиоци права, обим, услови и начин остваривања
права социјалне заштите, у складу са Законом о социјалној
заштити (у даљем тексту: Закон), за чије обезбеђивање је
надлежан град Смедерево ( у даљем тексту: Град).

Просечну цену квадратног метра одговарајућих непокретности (грађевинско земљиште, пољопривредно
земљиште, шумско земљиште, станови, куће за становање, пословне зграде, гараже и гаражна места), за потребе
утврђивања основице пореза на имовину за непокретности
пореског обвезника који не води пословне књиге, утврђује
Градско веће града Смедерева, а у складу са чланом 6. и објављује у складу са чланом 7. Закона о порезима на имовину.
Завршне одредбе
Члан 8.
На све остало што није прописано овом Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе Закона о порезима на
имовину и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 2.
Права у социјалној заштити утврђена овом Одлуком
остварују држављани Републике Србије са пребивалиштем,
односно боравиштем на територији Града, који се нађу у
стању социјалне потребе.
Изузетно, поједина права у социјалној заштити могу
се пружати лицима са територије других општина, односно градова, која се затекну на територији Града у стању
социјалне потребе, на основу процене Центра за социјални рад Смедерево (у даљем тексту: Центар), а по договору
са надлежним центром за социјални рад где корисник има
пребивалиште.

29. новембар 2013. године
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Корисници социјалне заштите могу бити и страни државаљани и лица без држављанства у потреби за социјалном заштитом.
Члан 3.
Центар процењује стање социјалне угрожености, на
основу следећих индикатора процене:
- броја чланова домаћинства и узраста,
- укупних прихода,
- разлике између прихода домаћинства и прорачунатог
минимума социјалне сигурности, од стране Републике Србије,
- покретне и непокретне имовине породице, узимајући
у обзир величину животног простора, техничке опремљености, величину имања, поседовање аутомобила и машина
за рад,
- броја чланова домаћинства на школовању,
- радне способностии здравственог стања чланова породице,
- процене ангажовања чланова породице, за побољшање сопственог стања,
- додатних прихода, по било ком основу (издржавање
од сродника, приватни и привремени послови, накнаде за
расељена лица и др.).
Напред наведени параметри се утврђују упоредном
анализом података, из предате документације и података
добијених другим методским поступцима и на основу специфичних аспеката о општем утиску о кориснику.
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Услуге из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању се стара Град су:
1. Помоћ у кући,
2. Смештај у прихватилиште,
3. Смештај у прихватилиште за малолетну децу ван територије Града,
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,
5. Лични пратилац детета,
6. Персонална асистенција,
7. Становање уз поршку младих који се осамостаљују
(„Кућа на пола пута“),
8. Прихватилиште за жртве насиља („Сигурна кућа“),
9. Социјално становање у заштићеним условима.
III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ О ЧИЈЕМ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СЕ СТАРА ГРАД
1. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 7.
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које
се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе,
као и лицу које се упућује на домски смештај или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу
и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.
Једнократна помоћ може бити у новцу или у натури.

Члан 4.

Члан 8.

Грађанин не сноси трошкове поступка за остваривање
права из ове Одлуке, пред органима локалне самоуправе.
Бесплатну правну помоћ грађанима у остваривању права из ове Одлуке пружа Одељење за општу управу,месне
заједнице и заједничке послове Градске управе града Смедерева ( Служба правне помоћи града Смедерева).

Једнократна новчана помоћможе се одобрити за:
- социјалну егзистенцију (набавка прехрамбених намирница и средстава за хигијену),
- куповину лекова и медицинских помагала за помоћ
у лечењу,
- лечење једног или више чланова породице (болест, тешка инвалидност, трудноћа и слично),
- опрему за рођење детета,
- куповину уџбеника и школског прибора,
- набавку огрева (угаљ, дрва) ако се појединац, односно
породица греје на чврсто гориво,
- накнаду трошкова за прибављање лекарских уверења
и лекарских налаза у циљу остваривања права у области
социјалне заштите и приликом запошљавања (висина накнаде одређује се у износу стварних трошкова здравствених
услуга),
- накнаду трошкова за прибављање неопходне личне
документације (лична карта, пасош), при чему се висина
накнаде обезбеђује у износу стварних трошкова прибављања документације,
- накнаду путних трошкова до здравствене установе
ван територије Града,
- накнаду трошкова за прекид нежеље трудноће из социјалних индикација (висина накнаде одређује се у износу
стварних трошкова здравствених услуга),
- накнаду трошкова одеће, обуће и трошкова превоза
неопходних за реализацију смештаја за лица које се упућује на домски смештај или породични смештај, а које нема
средстава да обезбеди исте,
- накнаду станарине и
- у другим изузетно тешким ситуацијама у којима се
нађе појединац или породица, при чему Центар у Решењу

II ПРАВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 5.
Права из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању се стара Град су:
1. Материјална подршка из области социјалне заштите и
2. Услуге из области социјалне заштите.
Члан 6.
Материјална подршка из области социјалне заштите о
чијем обезбеђивању се стара Град је:
1. Једнократна помоћ,
2. Ванредна новчана помоћ,
3. Трошкови погребних услуга
4. Путни трошкови и исхрана пролазника
5. Трошкови превоза ученика основне и средње школе
са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза за његовог пратиоца,
6. Бесплатан оброк („Народна кухиња“),
7. Бесплатна ужина у ђачкој кухињи,
8. Поклон пакетићи.
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прецизно наводи намену једнократне новчане помоћи, ако
она није обухваћена у претходним алинејама.
Члан 9.
У изузетним случајевима за предвиђене једнократне
новчане помоћи из члана 8. ове Одлуке Градско веће града Смедерева може донети закључак о висини одобрених
средстава, у складу са обезбеђеним средствима у буџету
Града.
Члан 10.
Једнократна помоћ у натури може се одобрити појединцу односно породици која се налази у стању социјалне потребе, у зависности од потреба и стања корисника.
Помоћ у натури може бити у облику:
1. огрева (угаљ, дрва) ако се појединац, односно породица греје на чврсто гориво, 2. прехрамбених намирница и
средстава за хигијену,
3. набавке уџбеника и школског прибора.
Једнократна помоћ у натури обезбеђује се из средстава буџета Града, као и из других извора (невладиних организација, донација домаћих и иностраних институција и
слично).
Члан 11.
О признавању права из чланова 8. и 10. ове Одлуке
одлучује Центар Решењем, на основу индикатора процене
из члана 3. ове Одлуке, по којима се разматра потреба и
утврђује социјална угроженост, у складу са Законом о социјалној заштити.
Члан 12.
Једнократна помоћ из члана 10. ове Одлуке може се
одобрити или у новцу или у натури, у зависности од опредељених средстава у буџету Града.
Уколико се корисницима једнократна помоћ обезбеђује
у натури, набавка се спроводи у складу са Законом о јавним
набавкама, по претходно донетом закључку Градског већа
града Смедерева.
Решење о остваривању права из члана 10. ове Одлуке
доноси Центар по претходно донетом закључку Градског
већа града Смедерева о висини одобрених средстава и категорији корисника, на основу достављених спискова Центра.
Члан 13.
Висина једнократне помоћи у новцу или у натури утврђује се у сваком конкретном случају у зависности од материјалне ситуације и трошкова који су задесили појединцакоме се пружа помоћ.
Износ једнократне помоћи у новцу или у натури не
може бити већи од просечне нето зараде по запосленом у
Граду у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.
Једном лицу може се у току године одобрити више пута
једнократна помоћ у новцу или натури, с тим да укупан износ не може бити већи од износа утврђеног у ставу 2. овог
члана, имајући у виду проценат искоришћења у односу на
последњи објављени податак о просечној заради оствареној по запосленом у Граду у месецу који предходи месецу у
ком се врши исплата, осим у случајевима о којима одлучује
Градско веће града Смедерева.
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2. ВАНРЕДНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 14.
Право на ванредну новчану помоћ могу остварити
лица, односно породице, на основу захтева и приложене
медицинске и друге одговарајуће документације,у следећим случајевима:
1. теже болести једног или више чланова породице
(малигна обољења, тежи облици дијабетеса, хемофилија,
тешка психичка обољења и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс
склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести, хронично
бубрежна инсуфицијенција и цистична фиброза и друге
болести са тешким последицама),
2. дужег лечења у специјализованим установама,
3. учешћа у набавци неопходних медицинских помагала и медикамената,
4. учешћа у трошковима операција, уколико се исте
плаћају,
5. смрти једног или више чланова породице, несрећним
случајем, или смрти уследдуге и тешке болести,
6. отклањања оштећења на стамбеним објектима који
су проузроковани непогодама (пожар, поплава, земљотрес,
еколошко загађење и друго).
Члан 15.
Захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ лица, односно породице подноси сеградоначелнику
града Смедерева, који се преко Одељења за јавне службе
Градске управе града Смедерева прослеђује Центру на обраду, ради процене оправданости захтева.
У име лица или породице градоначелнику града Смедерева може се обратити захтевом и Центар.
Члан 16.
Процену оправданости захтева доноси Центар уз обавезно позивање на конкретан члан ове Одлуке.
На основу обраде и процене оправданости захтева од
стране Центра, Одељење за јавне службе Градске управе
града Смедерева доноси Решење о ванредној новчаној помоћи.
Уколико Центар накнадно, након донетог Решења о
ванредној новчаној помоћи Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева, утврди да је дошло до промена
околности код подносиоца захтева који је остварио право
на ванредну новчану помоћ по основу Решења,исти ће о
томе обавестити Одељење за јавне службе Градске управе
града Смедерева, након чега ће се о томе обавестити Градско јавно правобранилаштво града Смедерева, које ће по
службеној дужности предузети законом предвиђене мере.
Члан 17.
Износ ванредне новчане помоћи не може бити већи од
једне просечне нето зараде остварене по запосленом у Граду,у месецу који претходи месецу за који се врши исплата.
Једном лицу се можеу току године више пута одобритиванредна новчана помоћ, с тим да укупан износ исплаћених
помоћи не може бити већи од износа утврђеног у ставу 1.
овог члана, имајући у виду проценат искоришћења у односу на последњи објављени податак о просечној заради

29. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

остваренојпо запосленом у граду Смедереву, у месецу који
претходи месецу за који се врши исплата.
У изузетним случајевима, градоначелник Града може
одобрити и већи износ средстава од износа који је предвиђен ставом 1. овог члана.
Средства за остваривање права из члана 14. ове Одлуке
обезбеђују се у буџету Града и преносе се Центру, Закључком градоначелника града Смедерева, по донетом Решењу
о ванредној новчаној помоћи Одељења за јавне службе
Градске управе града.
3. ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 18.
Накнада за трошкове погребних услуга, као вид материјалне подршке признаје се за:
- корисника права на материјално обезбеђење који нема
сроднике који су у законској обавези издржавања или нису
у могућности да сносе трошкове погребних услуга,
- лице које није било корисник права на материјално
обезбеђење, а које нема сопствених средстава, нити сродника који су у могућности да сносе трошкове погребних
услуга и
- непознато лице или лице непознатог пребивалишта.
Накнада за трошкове погребних услуга утврђује се у
висини стварних трошкова учињених за набавку нужне
посмртне опреме (ковчег, покров и надгробно обележје),
трошкова превоза покојника до гробног места, рада на сахрањивању, таксе за гробно место, као и гробно место.
Члан 19.
Почетком сваке календарске године Центар бира најповољнијег понуђача за набавку посмртне опремеи превоза
покојника до гробног места.
Сахрањивање лица из става 1. овог чланаизвршиће се
на основу писменог налога Центра, који се упућује изабраном понуђачу погребне опреме и превоза покојника, јавном
предузећу, привредном друштву или предузетнику, регистрованом за обављање те делатности.
За лица која умру у установама социјалне заштите ван
територије Града, трошкови погребних услуга обезбедиће
се према рачуну који Центру достави организација која је
извршила ове услуге.
Накнада за трошкове погребних услуга може се признати и физичком лицу које је извршило сахрану лица из става
1. овог члана, уз приложене доказе о стварним трошковима,
који не могу бити већи од износа накнаде из става 2. овог
члана.
Решење о утврђивању права из овог члана, на основу
приложених рачуна доноси Центар.
Члан 20.
Центар ће у случају да утврди постојање заоставштине умрлог лица или постојање лица која су била дужна да
обезбеде његово сахрањивање, о томе обавестити Градско
јавно правобранилаштво ради покретања поступка накнаде
трошкова сахрањивања, у корист Града.
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4. ПУТНИ ТРОШКОВИ И ИСХРАНА ПРОЛАЗНИКА
Члан 21.
Накнада за путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији града Смедерева,
ван свог пребивалишта у стању изузетно тешке ситуације,
без средстава за повратак у место пребивалишта, односно
боравишта.
Лицу које није у стању да се само врати у место одредишта одређује се пратилац.
Износ накнаде за ово право утврђује се у висини стварних трошкова превоза аутобусом или возом и исхране.
Решење о плаћању путних трошкова и исхране корисника доноси Центар, на основу приложених рачуна.
Центар потражује средства за остварено право од Центра за социјални рад, са подручја на коме лице има пребивалиште, односно боравиште, а у корист рачуна Града.
5. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА ЊЕГОВОГ ПРАТИОЦА
Члан 22.
Ученику основне и средње школе са сметњама у развоју и његовом пратиоцу припада право на накнаду путних
трошкова у висини цене аутобуске карте у оба правца (свакодневни одлазак и долазак или одлазак и долазак у дане
викенда), односно припада му право на коришћење аутобуске карте на неопходној релацији (свакодневни одлазак и
долазак или одлазак и долазак у дане викенда).
Решење о утврђивању права на трошкове превоза из
претходног става доноси Центар.
Центар врши исплату накнада из става 1. овог члана, а
Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева по истеку месеца доставља захтев за исплату средстава, спискове корисника, фотокопије решења о оствареном
праву, доказ о насталим трошковима и доказ о присутности
деце у школама.
6. БЕСПЛАТАН ОБРОК („НАРОДНА КУХИЊА“)
Члан 23.
Бесплатан оброк има појединац или породица који из
разлога социјалне угрожености нису у могућности да задовоље своје основне животне потребе.
Решење о утврђивању права на бесплатан оброк доноси
Центар.
Критеријуми за утврђивање права на бесплатан оброк
утврдиће се Правилником.
Право на бесплатан оброк обезбеђује Град у поступку
јавне набавке, преко изабраног пружаоца услуга који је задужен за припрему, дистрибуцију и расподелу бесплатног
оброка шест дана у току седмице једном дневно и обухвата
издавање топлог оброка радним даном и сувог оброка суботом за дане викенда.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама.
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Центар,на основу евиденције коју води, доставља изабраном пружаоцу услуга списак корисника који остварују
право на бесплатан оброк.
Изабрани пружалац услуга дужан је да Центру почетком текућег месеца за претходни месец достави спискове
корисника права на бесплатан оброк са бројем издатих
оброка.
Центар на основу извршене контроле утврђује стварни
број издатих оброка и Одељењу за јавне службе Градске
управе града Смедерева доставља коначан списак корисника са стварно издатим бесплатним оброцима.
Изабрани пружалац услуге доставља Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева рачун са списком
корисника и бројем стварно издатих беслатних оброка почетком текућег месеца за претходни месец.
Посебним уговором између Града и изабраног пружаоца услуге, регулишу се међусобни односи у финансирању
трошкова бесплатног оброка.
7. БЕСПЛАТНА УЖИНА У ЂАЧКОЈКУХИЊИ
Члан 25.
Бесплатну ужину у ђачкој кухињи остварују ученици
основних школа са територије Града из породица које су
корисници новчане социјалне помоћи,за време трајања наставног периода, па и у периоду законског прекида за носиоца права новчане социјалне помоћи.
Право на бесплатну ужину обезбеђује се преко ђачких
кухиња основних школа са територије Града, које су задужене за припрему, дистрибуцију и расподелу ђачке ужине.
Решење о остваривању права на бесплатну ужину доноси Центар, на основу поднетог захтева корисника из става
1. овог члана.
Центар, на основу евиденције коју води, доставља
основним школама спискове ученика који остварују право
на бесплатну ужину, до 20-тог у месецу за следећи месец.
Школа је дужна да Центру, до 5-тог у месецу за предходни месец, достави спискове ученика права на бесплатну
ужину који су усклађени са бројем издатих ужина, које потпусује овлашћено лице школе.
Центар на основу извршене контроле утврђује стварни
број издатих оброка и Одељењу за јавне службе Градске
управе града Смедерева доставља коначан списак ученика
са стварно издатим бесплатним ужинама.
Школа је дужна да Одељењу за јавне службе Градске
управе града Смедерева, достави захтев са списком ученика, бројем ужина, ценом ужине и износом потребних средстава за плаћање, до 25-тог у месецу за следећи месец.
8. ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ
Члан 26.
Поклон пакетиће, као вид материјалне подршке, остварују деца социјално угрожених породица.
Набавка поклон пакетића се врши поводом празника Нова година или Божић, у складу са Законом о јавним
набавкама, по претходно донетом закључку Градског већа
града Смедерева.
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Решење о утврђивању права на поклон пакетиће доноси
Центар, по претходно донетом закључку Градског већа града Смедерева о висини одобрених средстава и категорији
корисника, а на основу достављених спискова Центра.
IV УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ О ЧИЈЕМ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СЕ СТАРА
ГРАД
1. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 27.
Помоћ у кући обезбеђује се изнемоглим, хронично оболелим, инвалидним и другим лицима која нису у стању да
се сама о себи старају.
Помоћ у кући пружа се када нема породичне подршке
или је она недовољна, у складу са утврђеним потребама
лица која услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица.
Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних
кућних послова (одржавање чистоће стана, набавка хране
и других потребних ствари, одржавање личне хигијене и
слично).
Члан 28.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима помоћи у кући, процедура одабира корисника, мерила и критеријуми за пружање услуге,
утврђују се Правилником о остваривању права и пружања
услуга у социјалној заштити из надлежности града Смедерева (у даљем тексту: Правилник).
Члан 29.
Услугу помоћ у кући организује и спроводи установа,
организација, друго правно или физичко лице које успуњавазаконом прописане услове за пружање помоћи и неге, а
на основу наручене и уговорене услуге од стране Града.
Решење о утврђивању права лица на услугу помоћ у
кући доноси Центар.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама.
2. СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ
Члан 30.
Смештај у прихватилиште признаје се пунолетним лицима која су изненада остала без смештаја или из других
разлога морају бити збринута ван своје породице.
Смештај у прихватилиште признаје се и пунолетним
лицима која се нађу у скитњи и просјачењу и у другим случајевима када им је неопходно збрињавање, док се не успостави контакт са надлежним центром за социјални рад,док
се не омогући повратак у место пребивалишта, или док се
за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите.
Смештај у прихватилиште реализује се на основу упута од стране Центра, других социјалних установа и удруже-
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ња, довођењем од стране службених лица или самоиницијативним доласком.
Решење о утврђивању права на услугу смештаја у прихватилиште доноси Центар.
Члан 31.
Корисник може користити услуге смештаја у прихватилиште до успостављања облика социјалне заштите, а у
трајању до шест месеци.
За време боравка у прихватилишту, лица која немају
родбину и неспособна су за самосталан живот и реинтеграцију у заједницу, прати Центар,ради налажења трајног
облика заштите.
У прихватилишту се обезбеђује смештај, исхрана, примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање идентитета корисника и њиховог пребивалишта, уз сачињавање
налаза о њиховом стању и понашању у тренутку пријема.
Услугу смештаја у прихватилиште за одрасла и стара
лица организује и спроводи установа, организација, друго
правно или физичко лице које испуњавазаконом прописане
услове за пружање помоћи и неге, а на основу наручене и
уговорене услуге од стране Града.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама.
3. СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА МАЛОЛЕТНУ ДЕЦУ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 32.
Смештај у прихватилиште за малолетну децу признаје се малолетном детету које се нађе ван територије Града,
под условом:
- да је корисник овог права под непосредним старатељством Центраи
- да је Центар проценио да је овај облик заштите најцелисходнији.
Накнада трошкова услуга прихватилишта за малолетну
децу ван територије Града, уколико се иста плаћа, обезбеђује се према фактури коју прихватилиште достави Центру.
4. САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ

Страна 7 – Број 9

Услуге саветовалишта се могу користити по препоруци
Центра, институција образовања, здравствене и социјалне
заштите и самоиницијативним доласком.
Радно време, као и број ангажованих стручних радника
Центра, за обављање послова у оквиру саветовалишта, медијације и клуба, утврдиће се Правилником.
5. ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
Члан 34.
Личног пратиоца детета има дете и ученик са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна
подршка за задовољење основних потреба у свакодневном
животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом
да је укључено у васпитно-образовну установу, односно
школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе, када родитељи не могу да обављају ту
функцију.
Лични пратилац детета је пратилац детета на редовном
школовању, почев одприпремног предшколског узраста до
краја редовног школовања, који пружа одговарајућу индивидуалну практичну подршку самом детету ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету
одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници,
ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Лични пратилац детета може бити ангажован за вођење и довођење детета у школу и из школе, може пружати
подршку детету које се отежано креће, подршку приликом
облачења, пресвлачења, исхране, одласка у тоалет, припрему књига и опреме за вртић, односно школу, помоћ у коришћењу градског превоза, одлазак на игралиште и слично.
Ангажовање личног пратиоца детета предлаже Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику која
је формирана на територији Града, а на основу поднетог
захтева родитеља, односно старатеља детета или захтева
по службеној дужности на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца
услуга социјалне заштите уз претходну сагласност родитеља односно старатеља детета.

Члан 33.

Члан 35.

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
могу користити лица при саветовалишту Центра које се организују као:
- Породично саветовалиште- саветовалиште за брак и
породицу,
- Вршњачка медијација-посредовање у конфликту,
- Клуб младих-подршка младима у ризику од сукоба са
законом и у сукобу са законом.
У саветовалиштима се реализују психолошко-педагошке, социјалне и правне услуге, кроз саветодавно-терапијски рад са породицама у кризи и децом са проблемима у
понашању.
Услуге саветовалишта, медијације и клуба су бесплатне за кориснике.

Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима услуге личног пратиоца детета,
процедура одабира корисника и мерила и критеријуми за
пружање услуге утврђују се Правилником.
Услугу личног пратиоца детета организује и спроводи
установа, организација, друго правно или физичко лице
које испуњаваЗаконом прописане услове за пружање услуге, а на основу наручивања и уговарања услуге од стране
Града у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама.
Члан породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно рођени брат и сестра по оцу или мајци корисника, се не може
ангажовати као лични пратилац детета.
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6. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА
Члан 36.
Услугу персоналне асистенције имају пунолетне особе, које остварују право на увећани додатак за туђу негу и
помоћ, са високим степеном зависности од помоћи других
у обављању активности свакодневног живота, са очуваним
капацитетом за самостално доношење одлука и управљање
сопственим животом на нивоу одлучивања и организације
свакодневног живљења (особе са тешким телесним инвалидитетом, особе са ограниченом способношћу кретања,
особе којима је потребна помоћ за задовољавање основних
свакодневних животних потреба, особе које обављају различите радне активности унутар и/или изван куће).
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за задовољење личних потреба и укључивање
у образовне, радне и друштвене активности у заједници,
ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Персонална асистенција за пунолетне особе обезбеђује
се активностима које обавља персонални асистент (лична
хигијена, облачење, кување и исхрана, писање и комуникација, помоћ при кретању унутар или изван корисникове
куће или радног места, помоћ у приступању терапеутским
и здравственим услугама и слично).
Решења о утврђивању права на услугу персоналне асистенције за пунолетне особе доноси Центар.
Члан 37.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима услуге персоналне асистенције,
процедура одабира корисника и мерила и критеријуми за
пружање услуге утврђују се Правилником.
Услугу персоналне асистенције за пунолетне особе организује и спроводи установа, организација, друго правно
или физичко лице које успуњава Законом прописане услове
за пружање услуге, а на основу наручивања и уговарања
услуге од стране Града у складу са Правилником и Законом
о јавним набавкама.
Члан породичног домаћинства у коме живи корисник,
сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно рођени брат и сестра по оцу или мајци корисника, се не може
ангажовати као персонални асистент.
7. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ МЛАДИХ КОЈИ
СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ („КУЋА НА ПОЛА
ПУТА“)
Члан 38.
Услугу становање уз поршку могу да остваре лица узраста од између 15 до 26 годинакоја су са територије Града
и којима престаје право на смештај у установи социјалне
заштите, односно хранитељској породици, ради оспособљавања за самосталан живот, а након боравка у институцији социјалне заштите или у хранитељској породици под
условом:
- да је Центар проценио да је овај облик заштите најцелисходнији и
- да постоји сагласност корисника.
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Члан 39.

Процену адекватности овог облика заштите обавља
Центар, при чему, током боравка корисника, активно ради
на његовом укључивању у облике помоћи, које Центар
нуди, а сарађује и са другим службама и установама, припремајући кориснике за самосталан живот, у складу са сачињеним планом.
Решења о утврђивању права на привремено становање
доноси Центар.
Члан 40.
Ова услуга се може остварити, најдуже две године, а
престаје истеком рока, или непоштовањем кућног реда.
Привремено становање може престати и пре истека
рока из уговора у случајевима:
- обезбеђивања другог вида становања корисника,
- привременог или трајног регулисања радног статуса
корисника и
- непоштовањем кућног реда од стране корисника.
Члан 41.
Привремено становање обезбеђује се лицима из члана
38. ове Одлуке у становима и породичним стамбеним зградама којима располаже Град, а управља Центар.
Трошкове становања (за утрошену струју, воду, грејање
и комуналне услуге) сноси Центар, а из средстава буџета
Града.
Међусобни односи Центра и корисника регулишу се
Уговором.
Члан 42.
Ближи услови у погледу начина коришћења станова и
породичних стамбених зграда, трошкова становања, као и
програмске и друге активности усмерене на осамостаљивање корисника које обезбеђује Центар, регулисаће се Правилником.
8. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА („СИГУРНА КУЋА“)
Члан 43.
Смештај у прихватилиште за жртве насиља („Сигурна
кућа“) остварују жртве насиља, злостављања и занемаривања у породици (деца, одрасли и стари), који немају адекватну породичну бригу и услове за становање и којима је то
најцелисходнији облик привременог збрињавања.
Смештај у прихватилиште за жртве насиља признаје се
у ситуацијама акутног стања насиља у породици (наношење или покушај наношења телесне повреде, присиљавање
или навођење на сексуални однос, изазивање страха претњом убиства, ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање као и свако друго дрско,
безобзирно и злонамерно понашање).
Члан 44.
Корисницима из члана 43. ове Одлуке обезбеђује се
збрињавање кроз обезбеђивање безбедног смештаја, исхране и хигијене.
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Корисницима се такође пружа саветодавна и психолошка подршка, медицинска, правна и социјална помоћ и помоћ при контакту са надлежним институцијама.
Услуге смештаја у прихватилиште за жртве насиља пружају се најдуже у трајању до шест месеци.
Члан 45.
Пружање услуге у прихватилиште за жртве насиља, обавља Центар, који је регистрован за ову врсту делатности.
Решење о упућивању лица у прихватилиште за жртве
насиља доноси Центар.
Члан 46.
Средства за рад и функционисање прихватилишта за
жртве насиља обезбеђују се у буџету Града, донаторством,
пружањем услуга прихватилишта за жртве насиља са територија ван Града, на основу Протокола, ценовника и уговора које Град закључи са другим градовима и општинама и
из других извора у складу са законом.
Услуга прихватилишта за жртве насиља се може признатии корисницима ван територије Града, под условом да
просторни капацитети нису попуњени,а на основу посебног Уговора који закључује Центар и упутни орган.
Члан 47.
Ближи услови у погледу рада и функционисања прихватилишта за жртве насиља, утврдиће се Правилником.
9. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ
УСЛОВИМА
Члан 48.
Социјално становање у заштићеним условима је вид
посебног облика социјалне заштите унаменски изграђеном
објекту предвиђеном посебним актом.
Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Град, са свим правима и обавезама које из тога проистичу, укључујући и упис у земљишне књиге.
Трошкови инвестиционог одржавања објекта за социјално становање у заштићеним условима финансирају се из
буџета Града.
Члан 49.
Објектом намењеним за социјално становање у заштићеним условима управља Центар.
Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра.
Члан 50.
Социјално становање у заштићеним условима имају
стамбено необезбеђена лица и породице, у стању социјалне
потребе (локално становништво, избегла и интерно расељена лица).
Члан 51.
Корисници права из претходног члана ове Одлуке могу
бити:
1. лица и породице, корисници права на материјално
обезбеђење,
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2. стара лица (самци или парови) способна да живе самостално,
3. самохрани родитељи са дететом,
4. жртве сексуалног-породичног насиља,
5. друге категорије посебно социјално угрожених породица, социјално-економски угрожена лица и породице, које
због физичких или менталних болести, хроничне болести
или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде
услове за живот.
Члан 52.
У објекту се ангажује домаћин социјалног становања,
који је радно способан и који са својом породицом у објекту користи стамбену јединицу која је намењена домаћинској породици.
Члан 53.
Накнада за рад домаћина социјалног становања исплаћује се месечно из средстава буџета Града у висини износа
социјалне сигурности за породицу са четири члана, према
решењу Министарства надлежног за послове социјалне заштите о номиналним износима минималног нивоа социјалне сигурности увећане за износ доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање.
О међусобним правима и дужностима закључује се
Уговор између домаћина социјалног становања и Центра.
Члан 54.
Избор корисника и домаћина социјалног становања
обавља Комисија Центра у складу са Правилником.
Члан 55.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима су дужни да уколико имају приходе веће од нивоа
социјалне сигурности утвђене законом, из дела прихода
изнад нивоа социјалне сигурности, плаћају сразмеран део
трошкова за утрошену струју, воду, грејање и комуналне
услуге, на начин и у роковима који се утврђују посебним
уговором између корисника и Центра.
За кориснике чији су приходи на нивоу социјалне сигурности или испод њих, трошкове из претходног става
сноси Центар, а из средстава буџета Града, обезбеђених за
те намене.
Доказ о висини укупних примања домаћинства на месечном нивоу, корисници стамбених јединица дужни су да
достављају рачуноводству Центра на кварталном нивоу.
Члан 56.
Домаћин социјалног становања у заштићеним условима сам сноси трошкове наведене у претходном члану.
Члан 57.
Кориснику престаје право на коришћење социјалног
становања у заштићеним условима у случају:
- кад испуни услов за неки други облик социјалне заштите,
- ако дође до промене у његовом породичном, радно
правном или имовинско правном статусу, која је од утицаја
на његово право на коришћење објекта,
- ако ненаменски користи простор и опрему,
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- ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и
тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу смештаја,
- ако не измири припадајуће трошкове коришћења стана,
- смрћу корисника.
Решење о престанку коришћења социјалног становања
у заштићеним условима доноси Комисија Центрау складу
са Правилником.
Члан 58.
Центар је у обавези да једном годишње преиспита услове за даље коришћење права на социјално становање у заштићеним условима
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И
УСЛУГА

социјалне заштите од интереса за Град, Центру се из буџета
Града обезбеђују средства за исплату бруто зараде запослених које, због повећаног обима посла, финансира Град.
Висина средстава из претходног става утврђиваће се
и преносити Центру у складу саодговарајућим Законом и
другим актима Владе Републике Србије.
Извештај о повећању обима послова и неопходности
пријема новозапослених подноси ЦентарГраду.
Поред средстава из става 1. овог члана, Центру се у
буџету Града обезбеђују и средства за финансирање дела
материјалних трошкова, средства за изградњу, опремање
и осавремењавање Центра, стручно усавршавање запослених, за финансирање програма спровођења и унапређења
социјалне заштите у Граду, као и за све остале неопходне
трошкове у другим оправданим случајевима.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
О захтевима за остваривање права и услуга из ове Одлуке решава у првом степену Центар, осим о захтевима за
остваривање права из члана 14. ове Одлуке о којимарешава
Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Процену услова за признавање права и услуга из ове
Одлуке обавља Центар.
Члан 60.
Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке
покреће се на захтев лица, односно његовог законског заступника или стараоца или по службеној дужности.
Члан 61.
Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке
води се по одредбама Закона о социјалној заштити, Закона
о општем управном поступку, Законом о јавним набавкама
и одредбама ове Одлуке.
Члан 62.
О жалби на Решење Центра о остваривању права и
услуга, која произилазе из ове Одлуке, одлучује Одељење
за јавне службе Градске управе града Смедерева.
О жалби на Решење о ванредној новчаној помоћи Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева,
одлучује Градско веће града Смедерева.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 63.
Средства за остваривање права и услуга по овој Одлуци, обезбеђују се у буџету Града и преносе се Центру према
врстама права и услуга социјалне заштите или установи у
којој ће се та права и услуге непосредно остваривати, уколико овом Одлуком није другачије регулисано.
Члан 64.
За утврђивање и остваривање права и услуга по овој
Одлуци на име извршавања послова утврђених Одлуком,
као и за реализацију програма спровођења и унапређења

29. новембар 2013. године

Члан 65.
Градско веће града Смедерева, на предлог Одељења за
јавне службе Градске управе града Смедерева и Центра ће
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донети Правилник о остваривању права и пружања услуга у
области социјалне заштите из надлежности града Смедерева.
Члан 66.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи
Одлука о правима и облицима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013).
Члан 67.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9644/2013-07
У Смедереву, 29. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

275.
На основу чланa 111. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 160. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана
32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 17. седници одржаној
29. новембра 2013. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ЗА КОРИСНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о начину остваривања права на повлашћену
вожњу за кориснике са територије града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013), после члана 2.
додаје се нов члан 2а, који гласи:

276.
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 17. седници одржаној
29. новембра 2013. године, донела је

„2а
Право на повлашћену вожњу, на месечном нивоу, у току
школске године, од места становања до средње школе и назад, на релацији Смедерево-Београд, Мала Крсна-Београд,
Скобаљ-Велика Плана, Лугавчина-Велика Плана, Смедерево-Ковин, Смедерево-Панчево и Смедерево-Пожаревац,
остварују ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији града Смедерева, а који су уписани у
школе чији образовни профил и подручје рада не постоји
на територији града Смедерева.
Право на повлашћену вожњу, четири пута месечно, у
току школске године, од места становања до средње школе и назад, на релацији Смедерево-Крагујевац, остварују
ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији града Смедерева, а који су уписани у школе чији
образовни профил и подручје рада не постоји на територији града Смедерева.
Висина учешћа у делу трошкова града Смедерева за повлашћени превоз корисника из ставова 1. и 2. овог члана
одређује се уговором између града Смедерева и Превозника, на основу опредељених средстава у буџету града, а највише до 50% од уговорене цене превоза.
На основу достављене потврде средње школе коју похађају, ученицима се издаје потврда у Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева, на основу које им
Превозник издаје месечну карту за ученике из става 1. овог
члана, односно карту за превоз четири пута месечно за ученике из става 2. овог члана.
Превозник је у обавези да Одељењу за јавне службе
Градске управе града Смедерева сваког месеца достави, уз
фактуру, оверени и печатирани списак корисника права из
ставова 1. и 2. овог члана, који су користили повлашћену
вожњу у том месецу.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се почев од 1. јануара 2014. године.
Број 400-8311/2013-07
У Смедереву, 29. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић“ у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако што
се за члана Школског одбора уместо Славише Кољибабића, представника запослених, уменује Ксенија Марковић,
представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-271/2013-07
У Смедереву, 29. новембра 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
277.
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011) и члана 28.
Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2011),
Градско веће града Смедерева, на 104. седници одржаној 28. новембра 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
Утврђује се економски најнижа ценa ауто-такси превоза
на територији града Смедерева, по следећим тарифама:
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СТАРТ
ВОЖЊА ПО КМ
ЧЕКАЊЕ ПО ЧАСУ

29. новембар 2013. године

ТАРИФА I

ТАРИФА II

ТАРИФА III

ТАРИФА IV

50,00 динара
50,00 динара
500,00 динара

50,00 динара
60,00 динара
500,00 динара

50,00 динара
48,00 динара
500,00 динара

100,00 динара
50,00 динара
500,00 динара

Тарифа I обухвата превоз на ужем подручју града Смедерева од 06 до 22 часа.
Тарифа II обухвата превоз на ужем подручју града од
22 часа до 06 часова, викендом и празником.
Тарифа III обухвата превоз на подручју приградских,
сеоских и насеља ван територије града Смедерева.
Тарифа IV обухвата превоз и пртљага уколико се исти
наплаћује.
II
Ауто-такси превозници су дужни да своје ценовнике
услуга и мерне инструменте ускладе са овим Решењем.
Ауто-такси превозници који наплаћују пртљаг морају
имати унету и тарифу IV у мерни инструмент.
Уколико се врши наплата превоза пртљага, о томе се
путници морају обавестити пре уласка у такси возило.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У 2013. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Предлог одлуке о суфинансирању
програма од јавног интереса које реализују цркве и верске
заједнице на територији града Смедерева у 2013. години.
II
Предлог одлуке о суфинансирању програма од јавног
интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2013. години објавити на огласној
табли Градске управе Смедерево и на званичној интернет
страни града Смедерева.

III
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од дана
ступања на снагу овог Решења.
IV

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-7977/2013-07
У Смедереву, 28. новембра 2013. године

Даном примене цена утврђених овим Решењем, престаје да важи Решење о утврђивању економски најниже цене
ауто-такси превоза на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011).

ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић. с.р.

V
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-85/2013-07
У Смедереву, 28. новембра 2013. године
ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић. с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
279.
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 25. новембра
2013. године, донео је

278.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 104. седници одржаној 28. новембра 2013. године, донело 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, функци-

29. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ја 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 752.964,00 динара Јавном предузећу Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево на име финансирања обавезe овог предузећа према
предузећу ЕПС Снабдевање доо Београд за утрошак јавне
расвете за месец 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 752.964,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 60.751.540,00 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 400-9847/2013-07
У Смедереву, 25. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 13 – Број 9

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4862/2013-07
У Смедереву, 26. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

281.
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 28. новембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ

280.
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 26. 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 100.000,00 динара Атлетском клубу Смедерево за
материјалне трошкове за реализацију програма – Промоције и развоја атлетике у основним школама и/или клубовима
под називом „Дечји атлетски програм“.
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 71.484.304,00 динара.

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 додатна новчана средства
у износу од 2.500.000,00 динара за финансирање дела послова на превентивном уклањању и депоновању смећа и
послова по налогу инспекције извршених од стране Јавног
комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, на основу чега
ће се закључити Анекс III Уговора о превентивном уклањању и депоновању смећа и послови по налогу инспекције у
2013. години, број 400-4395/2013-08 од 26.04.2013. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.4 – Буџетски
фонд за заштиту животне средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту,
позиција 145 – Услуге очувања животне средине, економска класификација 424, у укупном износу од 2.500.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
60.186.523,00 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 400-10017/2013-07
У Смедереву, 28. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

282.
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 29. 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

29. новембар 2013. године

другом месту, позиција 50, економска класификација 499 –
Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 80.000,00 динара Месној заједници Добри До за
уплату учешћа за потписивање споразума о репрограму
дуга са ЕД Смедеревска Паланка.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 116 – Стални
трошкови, економска класификација 421, у укупном износу
од 80.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 46.280.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10066/2013-07
У Смедереву, 29. новембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

29. новембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
273.

Одлукa о утврђивању висине стопа пореза
на имовину, висини стопе амортизације и
утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево

1

274.

Одлукa о правима социјалне заштите у
граду Смедереву

2

275.

Одлукa о допунама Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева

10

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Др Јован Цвијић“ у Смедереву

11

276.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
277.

Решење о утврђивању економски најниже
цене ауто-такси превоза на територији града Смедерева

11

278.

Решење о давању сагласности на Предлог
одлуке о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске
заједнице на територији града Смедерева у
2013. години

12

ГРАДОНАЧЕЛНИК
279.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

12

280.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13

281.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

13

282.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

14

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 223-354, 221-907 и 221-917
www.smederevo.org.rs
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