ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

СМЕДЕРЕВО, 25. МАРТ 2009. ГОДИНЕ

ва и прописују мере заштите од буке и друге мере у складу
са Законом и другим прописима.
Одредбе ове Одлуке не односе се на заштиту од буке
на радном месту која је регулисана посебним прописима.
Члан 2.

40.
На основу члана 129. став 1. тачка 2. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004), члана 62. став 1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/95-др. закон, 53/95 и
135/2004-др. закон), чланова 20. став 1. тачка 11. и 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 чланова 14. став 1. тачка 11. и 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о
томе да својом делатношћу и активностима не угрожавају
окружење буком.
Буком се у смислу ове Одлуке сматра свака звучна
појава изнад прописаног нивоа у средини којој човек борави.
Извором буке, у смислу ове Одлуке сматрају се: моторна возила, машине, постројења, апарати, инструменти,
озвучења, справе и други уређаји и алати чије коришћење
у пословним и другим објектима, у затвореном или отвореном простору, доводи до производње и емитовања звука,
односно проузрукује буку у средини у којој човек борави.
AКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ОД Л У КУ

Члан 3.

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Према стандарду JUS U.J6.205:1992 Акустично
зонирање простора дефинисане су дозвољене вредности
еквивалентног нивоа буке LA,eq по зонама на територији
града Смедерева, зависно од њихове намене.
Највиши дозвољени нивои спољне буке LA,eq у dB
дати су у табели 1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу заштите животне средине од
буке врши се акустично зонирање простора града Смедере-

Табела 1. Граничне вредности нивоа буке
Највиши дозвољени нивои спољне буке, dB(А)

Зона

Намена простора

дан

ноћ

1.

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне
и опоравишта, културно-историјски локалитети и
подручја спортско-рекреационих центара

50

40

2.

Туристичка подручја, приградска, периферијска и
сеоска насеља, кампови и школска зона

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечија игралишта

60

50

5.

Градски
центар,
занатска,
трговачка,
административно-управна зона са становима, зоне дуж
аутопута, магистралних и градских саобраћајница

65

55

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја,
На граници ове зоне бука не сме прелазити макподручја око аутобуске и железничке станице
симално допуштене нивое у зони са којом се граничи
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У смислу ове Одлуке, дан обухвата време од 6,00 до
22,00 часа, а ноћ време од 22,00 до 6,00 часова.
MЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ
Члан 4.
На територији града на отвореном, полуотвореном и
затвореном простору (надстрешнице, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и слично) забрањује се инстaлисање, пуштање у погон и коришћење било какве машине, уређаја, постројења
и слично чији ниво звучне снаге у било ком режиму рада
прелази допуштени ниво буке дефинисан Правилником о
дозвољеном нивоу буке у животној средини („Службени
гласник Републике Србије“, број 54/92).
У занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично у којима се
обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање,
брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање,
лакирање и слично) забрањује се рад на отвореном простору, као и при отвореним вратима и прозорима објекта.
Члан 5.
Извори буке из члана 2. ове Одлуке морају поседовати исправу са подацима о нивоу буке при прописаним
условима коришћења и одржавања као и упуство о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација,
стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).
Мерење буке врши стручна организација овлашћена
од Министарства заштите животне средине и просторног
планирања, које уједно и прописује услове и методологију
мерења буке.
Извори буке морају се употребљавати и одржавати
тако да бука не прелази дозвољени ниво буке у средини у
којој човек борави.
Изузетно, извори буке се могу користити и кад
проузрукују буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова
који би могли изазвати веће материјалне штете, али само за
време док те околности постоје, о чему је корисник дужан
да обавести надлежно одељење Градске управе.
Члан 6.
Забрањено је без одобрења надлежног Одељења за
инспекцијске послове постављати звучне кутије на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа
угоститељских објеката, на спољним отворима објеката
(вратима, прозорима, вентилационим отворима, тендама и
слично), као и у њиховој непосредној близини.
Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају
имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен
стручним налазом (у даљем тексту-лимитатор).
Члан 7.
Није дозвољено извођење музичког програма без
претходно прибављеног одобрења за извођење музичког
програма од стране надлежног органа.

25. март 2009. године

Власници угоститељских и других сличних објеката,
могу на основу поднетог захтева и уплаћене локалне комуналне таксе прибавити одобрење за извођење музичког
програма.
Одобрење за извођење музичког програма у
угоститељским и другим сличним објектима може се издати под следећим условима:
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном
простору;
2. да бука произведена са музичких уређаја не прелази
дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави;
3. да музички уређаји, код којих је мерењем утврђено да
бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом (у даљем текстулимитатор).
Извођење музичког програма неће се одобрити у
случају постојања учесталих пријава о ремећењу мира и
спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене
белешке надлежних органа и слично).
Члан 8.
Није дозвољено извођење музичког програма на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа
угоститељских објеката, као ни у угоститељским објектима
унутар стамбено-пословних центара.
Изузетно, може се одобрити извођење музичког програма на отвореном простору, у баштама угоститељских
објеката отвореног и затвореног типа у данима градских и
сеоских манифестација (Смедеревска јесен, градска слава,
сеоске славе и манифестације, 8. март и слично).
Члан 9.
Угоститељски објекти који се определе на основу Одлуке о распореду радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Смедерева за рад по ноћном распореду у својству „ноћног клуба“ морају да испуне следеће услове у делу заштите животне средине од буке:
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном
објекту;
2. да власник угоститељског објекта поседује у објекту
сталне музичке уређаје преко којих се регулише
емитовање звука (појачала, миксете и звучне кутије);
3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази
дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави;
4. да музички уређаји код којих је, мерењем установљено
да бука прелази дозвољени ниво буке у средини у којој
човек борави, морају имати уграђене лимитаторе којима
се јачина звука ограничава на установљен максимални
допуштени ниво утврђен стручним налазом;
5. да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и
спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене белешке надлежних органа и слично).
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ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 16.

Члан 10.

Даном доношења ове Одлуке престају да важе одредбе чланова 16, 21, 22, 23 и 24. став 3. Одлуке о распореду
радног времена у области промета на мало, угоститељства,
занатства и других услужних делатности у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 7/2005
и 8/2007 ).

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежно
Одељење за инспекцијске послове - инспекција за заштиту
животне средине.
Члан 11.
У вршењу надзора над применом мере заштите од
буке инспектор за заштиту животне средине има право и
дужност да утврђује да ли:
1. је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација,
стручни налаз о мерењу нивоа буке итд.),
2. се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука
не прелази прописани ниво,
3. се врше прописана мерења буке,
4. су испуњени услови у делу заштите животне средине од
буке.
Члан 12.
У вршењу послова из члана 11. ове Одлуке инспектор
је овлашћен да:
1. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном року,
2. нареди у одређеном року отклањање неправилности,
3. забрани промет, односно коришћење извора буке док се
не отклоне утврђени недостаци,
4. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,
5. нареди извршење других прописаних обавеза у
одређеном року.
Члан 13.
Уколико лице које је пријавило буку не дозволи
извршавање прописаних и наложених мерења нивоа буке на
одређеним и одговарајућим мерним местима инспекцијски
орган који води поступак донеће закључак којим се поступак обуставља.

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-9/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

41.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије “, број 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005- испр. и 123/2007-испр.), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
ОД Л У КУ

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНЕ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ИЗ
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Члан 14.

Члан 1.

Новчаном казном од 15.000,оо до 500.000,оо динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи или поступи противно одредбама чланова 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 2.500,оо до 10.000,оо динара казниће се одговорно лице
у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 5.000,оо до 100.000,оо динара казниће се предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 2.500,оо до 10.000,оо динара казниће се физичко лице.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Јавно комунално предузеће, односно други облик
предузећа, део предузећа и предузетник, коме је град поверио обављање појединих комуналних делатности, одлучује
о цени комуналних производа и комуналних услуга коју
плаћају непосредни корисници и то: производња и испорука
воде, производња и испорука топлотне енергије, одржавање
чистоће у насељеним местима (изношење кућног смећа),
одржавање депонија, одржавање и коришћење пијаца,
јавних паркиралишта, уређивање и одржавање гробља,
гробних места и сахрањивање, превоз путника у градском
и приградском саобраћају и ауто-такси превозу.

Члан 15.

Члан 2.

Правна лица и предузетници дужни су да ускладе
пословање са овом Одлуком у року од месец дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од три месеца (у случају неопходних грађевинских радова).

Сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга утврђених у члану 1. ове Одлуке, даје Градско
веће града Смедерева у року 15 дана од дана достављања
ценовника на сагласност.
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Члан 3.

Члан 5.

Предузећа из члана 1. ове Одлуке су дужна да квартално обавештавају Градско веће и градоначелника о
корекцији цена комуналних производа и услуга које нису
наведене у члану 1. ове Одлуке.

У члану 17. реч „општине“ замењује се речју „града“, речи „са п.о.“ бришу се, а речи „програмом и планом Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП са п.о. за ту годину који доноси Скупштина општине Смедерево“ замењују се речима
„Програмом пословања Дирекције за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево ЈП за ту годину на који
сагласност даје Скупштина града Смедерева.“

Члан 4.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину образовања цена у одређеним делатностима из надлежности Општине („Службени лист општина Смедерево
и Ковин“, број 19/97).

Члан 6.
У члану 25. став 1. речи „са п.о.“ бришу се.
У члану 25. став 2. речи „са п.о.“ бришу се.
У члану 25. став 3. речи „са п.о.“ бришу се.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 7.
У члану 26. речи „са п.о.“ бришу се.

Број 02-85/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 8.
У члану 29. став 1. речи „општине Смедерево“
замењују се речима „града Смедерева“.
У члану 29. став 2. речи „са п.о.“ бришу се, а реч „општине“ замењује се речју „града“.
Члан 9.

42.
На основу члана 77. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
47/2003 и 34/2006), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 8., члана 19. став 1. тачка
6. и члана 109. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског
земљишта („Службени лист општине Смедерево“, број
12/2005 и 2/2007) у члану 1. реч „обвезници“ брише се.

У члану 30. став 1. речи „са п.о.“ бришу се.
У члану 30. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
У члану 30. став 3. мења се и гласи:
„Одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове урбанизма, изградње и комуналне делатности, дужно је да решење о употребној дозволи достави Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.“
Члан 10.
У члану 31. речи „са п.о.“ бришу се, а иза речи „Смедерево ЈП“ ставља се тачка.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-407/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 2.
У члану 2. став 1. алинеја 2. реч „Општине“ замењује
се речју „Града“.
Члан 3.
У члану 11. став 1. речи „са п.о.“ бришу се.
Члан 4.
У члану 12. став 2. алинеја 2. брише се.
Досадашње алинеје 3, 4, 5. и 6. постају алинеје 2, 3,
4. и 5.

43.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), чланова 20. став 1. тачака 16. и
18., и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

25. март 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

блике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачака 16.
и 18., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

Страна 5 – Број 6
Члан 7.

ОД Л У КУ

Члан 13. мења се и гласи:
„Управни одбор Библиотеке именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 9 чланова, и то 6 представника
оснивача и три представника запослених.“.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СМЕДЕРЕВУ

Члан 8.

Члан 1.
У Одлуци о организовању Народне библиотеке у Смедереву („Међуопштински службени лист“, број 2/93) у називу Одлуке речи „У СМЕДЕРЕВУ“ замењују се речју
„СМЕДЕРЕВО“.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Оснивач Народне библиотеке Смедерево је град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач).“.

Члан 15. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Библиотеке именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има 3 члана, и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених.
Надлежност Надзорног одобра ближе се утврђује Статутом Библиотеке.“.
Члан 9.

Члан 4. мења се и гласи:
„Библиотека има сва овлашћења у правном промету
са трећим лицима.
За своје обавезе Библиотека одговара свом својом
имовином.“.

Члан 16. мења се и гласи:
„Директора именује и разрешава министар културе,
на основу предлога Управног одбора и сагласности Скупштине града Смедерева, а по основу јавног конкурса.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Библиотеке.“.

Члан 4.

Члан 10.

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:
„Делатност Библиотеке је:
92511 - Делатност Библиотека
92522 - Заштита културних добара, природних и других
знаменитости
92310 - Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска
уметност
22110 - Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација
52470 - Трговина на мало књигама, новинама и писаћим
материјалом
52480 - Остала трговина на мало у специјализованим продавницама,
- канцеларијска опрема и прибор.“.

Члан 17. мења се и гласи:
„Надзор над законитошћу рада Библиотеке врши надлежно одељење Градске управе.“.
Члан 11.
Члан 18. мења се и гласи:
„Сагласност на одредбе статута Библиотеке, његове
измене и допуне, даје Скупштина града .
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и
структура запослених даје Градско веће.“.

Члан 5.

Члан 12.

Члан 7. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности Библиотеке
обезбеђују се:
- из буџета Града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.“.

Члан 19. мења се и гласи:
„Библиотека је дужна да одредбе Статута и других општих аката усагласи са овом Одлуком у року од 60 дана од
дана ступања на снагу исте.“.

Члан 6.
Члан 10. Одлуке брише се
Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19. и 20. постају чланови 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18. и 19. Одлуке.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-21/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 6 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

44.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), чланова 20. став 1. тачака 16. и
18., и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачака 16.
и 18., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЦЕНТРА
ЗА КУЛТУРУ У СМЕДЕРЕВУ

25. март 2009. године

Управни одбор има 9 чланова, и то 6 представника
оснивача и три представника запослених.“.
Члан 7.
Члан 15. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Центра за културу именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има 3 члана, и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених.
Надлежност Надзорног одбора ближе се утврђује Статутом Центра за културу.“.
Члан 8.
Члан 16. мења се и гласи:
„ Директора именује и разрешава Скупштина града
Смедерева на период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Центра за културу.“.

Члан 1.
У Одлуци о организовању Центра за културу у Смедереву („Међуопштински службени лист“, број 2/93 и ‚‘Службени лист општина Смедерево и Ковин‘‘, број 5/2001) у
називу Одлуке речи „У СМЕДЕРЕВУ“ замењују се речју
„СМЕДЕРЕВО“.

Члан 9.
У члану 17. речи „надлежни орган Општинске управе“
замењују се речима „надлежно одељење Градске управе“.
Члан 10.

Члан 1. мења се и гласи:
„Оснивач Центра за културу у Смедереву је град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач).“.

Члан 18. мења се и гласи:
„Сагласност на одредбе статута Центра за културу,
његове измене и допуне, даје Скупштина града.
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и
структура запослених даје Градско веће.“.

Члан 3.

Члан 11.

У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Установа је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.“.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 2.

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности Центра за културу обезбеђују се:
- из буџета Града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом“.
Члан 5.
Члан 10. Одлуке брише се.
Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 17а.,
18., 19. и 20. постају чланови 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19. и 20. Одлуке.
Члан 6.
Члан 13. мења се и гласи:
„Управни одбор Центра за културу именује и разрешава Скупштина града Смедерева.

Број 02-5/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

45.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), чланова 20. став 1. тачака 16. и
18. и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачака 16.
и 18., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ

25. март 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 1.

У Одлуци о организовању Музеја у Смедереву
(„Међуопштински службени лист“, број 2/93, „Службени
лист општина Смедерево и Ковин“, број 5/2001 и „Службени лист општине Смедерево“, број 4/2007), члан 1. мења
се и гласи:
„Оснивач Музеја у Смедереву је град Смедерево (у
даљем тексту: Оснивач).“.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности Музеја обезбеђују се:
- из буџета Града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.“.
Члан 3.
Члан 10. Одлуке брише се.
Досадашњи чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19. и 20. постају чланови 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18. и 19. Одлуке.

Страна 7 – Број 6

Сагласност на општи акт којим се утврђује број и
структура запослених даје Градско веће.“.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-3/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

46.
На основу чланoва 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“‚, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), чланова 20. став 1. тачака 16. и
18. и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачака 16.
и 18., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

Члан 4.
Члан 13. мења се и гласи:
„Управни одбор Музеја именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 9 чланова, и то 6 представника
оснивача и три представника запослених.“.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
У СМЕДЕРЕВУ

Члан 5.

Члан 1.

Члан 15. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Музеја именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има 3 члана, и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених.
Надлежност Надзорног одбора ближе се утврђује Статутом Музеја.“.

У Одлуци о оснивању Историјског архива у Смедереву ( „Међуопштински службени лист“, број 9/92) у члану 1. речи „општине Смедерево“ замењује се речима „града Смедерева“.

Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
„Директора именује и разрешава Скупштина града
Смедерева на период од 4 године.
Права и обавезе директора се утврђују се Статутом
Музеја.“.
Члан 7.
У члану 17. речи „надлежни орган Општинске
управе“ замењују се речима „надлежно одељење Градске
управе“.
Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
„Сагласност на одредбе статута Музеја, његове измене и допуне, даје Скупштина града.

ОД Л У КУ

Члан 2.
У члану 2. речи „Скупштина општине Смедерево“,
замењују се речима „Град Смедерево“.
Члан 3.
У члану 3. у ставу 2. број „6“ замењује се бројем „2“.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Архив је правно лице и то својство је стекао даном
уписа у судски регистар.“.
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Архив је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње у
оквиру правне и пословне способности.
Архив за своје обавезе одговара свом својом имовином.“.

Страна 8 – Број 6
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Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:
„Делатност Архива је:
92512 - Делатност архива
22110 - Издавање књига, музичких књига и других публикација
22130 - Издавање часописа и сличних издања“.
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Надлежност Надзорног одбора ближе се утврђује Статутом Архива.“.
Члан 14.
У члану 25. речи „надлежни орган управе“ замењују
се речима „надлежно одељење Градске управе“.
Члан 15.

Члан 7.
У члану 8. додаје се нови став који гласи:
„Оснивач за обавезе Архива одговара до висине оснивачког улога.“.

Историјски архив у Смедереву је дужан да одредбе
Статута и других општих аката усклади са овом Одлуком у
року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 16.

Члан 8.
Члан 9. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности Архива обезбеђују се:
- из буџета Града за остваривање програма Установе,
плате запослених, материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање објекта и опремање објекта;
- из буџета Републике;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом.“.
Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Сагласност на одредбе Статута Архива, његове измене и допуне, даје Скупштина града.
Сагласност на општи акт којим се утврђује број и
структура запослених даје Градско веће.“.
Члан 10.
Чланови 16., 17., 18., 19.,20. и 26. Одлуке бришу се.
Досадашњи чланови 21., 22., 23., 24., 25. и 27. постају
чланови 16., 17., 18., 19., 20. и 21. Одлуке.
Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-84/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

47.
На основу чланoва 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), чланова 18. ставова 2. и 3. и 28.
Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије‘‘,
број 52/96 и 101/2005 – др.закон ), чланова 20. став 1. тачка 16. и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачка
16., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

Члан 22. мења се и гласи:
„Директора именује и разрешава Скупштина града
Смедерева на период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Архива.“.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Члан 12.

Члан 1.

Члан 23. мења се и гласи:
„Управни одбор Архива именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
Надлежност Управног одбора ближе се утврђује Статутом Архива.“.

У Одлуци о организовању Установе Спортски центар („Службени лист општина Смедерево и Ковин‘‘, број
20/2001 и „Службени лист општине Смедерево‘‘, број
4/2004 и 11/2006) у називу Одлуке додаје се реч „СМЕДЕРЕВО“.

Члан 13.
Члан 24. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Архива именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
Оснивача и 1 представника запослених.

О Д Л У К У

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Делатност Спортског центра је:
92610 - Делатност спортских арена и стадиона
92622 - Остале спортске активности
92720 - Остале рекреативне активности, на другом месту
непоменуте
93040 - Третмани за побољшање физичког стања и
расположења
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71400 - Изнајмљивање предмета за личну употребу и
домаћинство, на другом месту непоменуто
52740 - Оправка на другом месту непоменута
55233 - Остали смештај за краћи боравак
55510 - Кантине
52480 - Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
52110 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана.
Спортски центар може, без уписа у судски регистар
повремено да организује концерте, акције, манифестације,
промоције, стручно-саветодавне скупове чији је циљ
подстицање спортских активности и делатности или уколико те активности имају хуманитарни карактер.
За промену или проширење делатности Спортског
центра потребна је сагласност Оснивача.“.
Члан 3.
У члановима 4., 10. и 16. речи „општина Смедерево“
замењују се речима „град Смедерево“ у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члановима 9. и 12. речи „Скупштина општине Смедерево“ замењују се речима „Скупштина града Смедерева“
у одговарајућем падежу.
Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности Спортског центра
обезбеђују се:
- из буџета Града, за плате запослених, материјалне
трошкове, текуће и капиталне поправке и одржавање
објекта и опремање објекта;
- непосредно од корисника;
- продајом производа и услуга на тржишту;
- донаторством и
- из других извора у складу са законом“.
Члан 6.
Чланови 11., 17., 18., 19. и 20. Одлуке бришу се.
Досадашњи чланови 12., 13., 14., 15., 16., 21. и 22.
постају чланови 11., 12., 13., 14., 15., 16. и 17. Одлуке.
Члан 7.
У члану 13. речи „надлежни орган Општинске управе“
замењују се речима „надлежно одељење Градске управе“.
Члан 8.

Страна 9 – Број 6
Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-2/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
48.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“, број
42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др. закона
и 83/2005-испр.др.закона), чланa 77. став 3. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана („Службени гласник Републике Србије“, број 36/91,
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001,
84/2004, 101/2005-др.закон и 115/2005), чланова 20. став 1.
тачка 17. и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), чланова 14. став 1. тачка
17., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је
ОД Л У КУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Центра за социјални рад
општине Смедерево („Међуопштински службени лист“,
број 4/93) у називу Одлуке реч „ОПШТИНЕ“ брише се.
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Оснивач Центра за социјални рад Смедерево је град
Смедерево (у даљем тексту: Оснивач).“.
Члан 3.
У члану 2. у ставу 1. реч „општине“ брише се.
Члан 4.
У члану 5. алинеји 12. реч „општине“ замењује се
речју „града“.
Члан 5.

У члану 16. у ставу 2. речи „Општинско веће општине
Смедерево“ замењују се речима „Градско веће града Смедерева“.

У члану 7. алинеји 2. речи „општине Смедерево“
замењују се речима „града Смедерева“.

Члан 9.

Члан 6.

Установа Спортски центар је дужна да одредбе Статута и других општих аката усагласи са овом Одлуком у року
од 60 дана од дана ступања на снагу исте.

Члан 9. мења се и гласи:
„Из буџета града Смедерева Центру за социјални рад
Смедеревo обезбеђују се средства за:
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- остваривање посебних права из области социјалне
заштите која су предвиђена Одлуком о посебним правима и
облицима социјалне заштите града Смедерева,
- исплату бруто зарада запослених које због повећаног
обима послова финансира град Смедерево у складу са
одговарајућим законима и актима Владе Републике Србије и
- финансирање дела материјалних трошкова, за
изградњу, опремање и осавремењавање Центра, стручно
усавршавање
запослених,
финансирање
програма
спровођења и унапређења социјалне заштите у граду
Смедереву, као и за све остале неопходне трошкове у другим
оправданим случајевима.“.
Члан 7.
У члану 12. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Управни одбор именује и разрешава Скупштина
града на период од 4 године.
Управни одбор има девет чланова и то шест
представника Оснивача и три представника запослених.“.
Члан 8.
У члану 13. ставови 1. и 2. мењају се и гласе:
„Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина
града на период од 4 године.
Надзорни одбор има три члана и то два представника
Оснивача и једног представника запослених.“.
Члан 9.
Члан 14. мења се и гласи:
„Директора Центра за социјални рад Смедерево
именује и разрешава Скупштина града Смедерева, на основу
конкурса по прибављеном мишљењу Управног одбора
Центра за социјални рад Смедерево, као и сагласности
Министарства надлежног за социјална питања, на период
од четири године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом.“.
Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
„Управни, стручни и инспекцијски надзор над радом
Центра за социјални рад Смедерево обавља надлежно
Министарство за социјална питања.
Надзор над законитошћу рада Центра за социјални рад
Смедерево у делу који се односи на коришћење средстава
из буџета Града врши Оснивач.“.
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49.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
42/91, 71/94, 79/2005 -др.закон, 81/2005- испр.др.закона и
83/2005- испр. др. закона), члана 31. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона,
83/2005-испр.др.закона и 101/2005-др. закон,) чланова 20.
став 1. тачка 16., и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), чланова
14. став 1. тачка 16., 19. став 1. тачака 6. и 8. и 109. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
У Одлуци о организовању Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“ у Смедереву
(„Међуопштински службени лист“, број 4/93, 9/93 и 10/93)
у називу Одлуке речи „У СМЕДЕРЕВУ“ замењују се речју
„СМЕДЕРЕВО“.
Члан 2.
У члану 1. речи „у Смедереву“ замењују се речју
„Смедерево“.

Члан 11.
У члану 16. број „30“ замењује се бројем „60“.
Члан 12.
Члан 17. Одлуке брише се, а члан 18. постаје члан 17.
Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-18/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 3.
У члану 2. речи „Скупштина општине Смедерево“
замењују се речима „Град Смедерево“.
Члан 4.
У члану 3. у ставу 1. речи „п.о.“ бришу се.
Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
„Установа из члана 1. ове Одлуке обавља следеће делатности:
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1. Остварује васпитно-образовне, превентивноздравствене и социјалне функције кроз организовање:
- целодневних и полудневних облика рада са децом до
поласка у школу;
- предшколског образовања и васпитања за децу са
сметњама у развоју и децу са посебним способностима;
- васпитно-образовног програма у години пред полазак у школу за децу без родитељског старања и децу на
дужем болничком лечењу, у трајању најмање од 6 месеци;
- организовању скраћених повремених, петодневних и
различитих облика рада са децом до поласка у школу.
2. Обзебеђује боравак, васпитно-образовни рад, здравствену заштиту, исхрану и спортско-рекреативне садржаје
у природи.“.
Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
„Средства за финансирање делатности Установе
обезбеђују се из буџета града Смедерева, буџета Републике
и других извора у складу са Законом.
У буџету града Смедерева обезбеђују се средства за
остваривање делатности целодневног и полудневног боравка деце предшколског узраста у износу од 80% од економске цене просечно по детету, у објектима Установе, који
су обухваћени мрежом објеката у складу са овом Одлуком;
за стручно усавршавање запослених, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и за
опремање Установе.
У буџету Републике обезбеђују се средства за
остваривање припремног предшколског програма, у
трајању од 4 сата дневно, у години пред полазак у школу; за
остваривање предшколског програма са децом са сметњама
у развоју, децом без родитељског старања и децом на болничком лечењу.
Средства за остваривање делатности обезбеђују се и
непосредно од корисника - учешћем родитеља деце у предшколском васпитању и образовању, на основу донација,
спонзорстава и других послова у складу са Законом.“.
Члан 7.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Установа своју делатности остварује као јединствена
целина са објектима у седишту Установе и издвојеним
Одељењима и то:
1. Објекат „Бамби“, улица Радосава Мирковића број
12 Смедерево;
2. Објекат „Бубамара“, улица Горичка бб Смедерево;
3. Објекат „Весели цветови“, улица 7. јули бб Смедерево, са издвојеним Одељењима у местима Вучак, Луњевац,
Друговац и Колари;
4. Објекат „Дизниленд“, улица Јадранска бб Смедерево, са издвојеним Одељењима у местима Радинац, Враново
и Ромско насеље „Мали кривак“.
5. Објекат „Лептирић“, улица Балканска бб Смедерево;
6. Објекат „Пчелица“, улица Јанка Јанковића бб Смедерево, са издвојеним Одељењима у местима Михајловац,
Раља, Врбовац, Добри До и Липе;
7. Објекат „Хајди“, улица Војводе Мишића број 4
Смедерево, са издвојеним Одељењима у местима Удовице,
Водањ, Мало Орашје, Сеоне, Петријево, Шалинац и Кулич;
8. Објекат „Полетарац“, у местима Осипаоница, Мала
Крсна, Скобаљ, Лугавчина и Сараорци.“.
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Члан 8.

У члану 10. у ставу 1. алинеје 1. и 3. бришу се.
Члан 9.
Чланови од 11. до 25. Одлуке бришу се.
После члана 10. додају се нови чланови 11., 12., 13.,
14., 15. и 16.
Члан 26. Одлуке постаје члан 17. Одлуке.
Члан 10.
После члана 10. додаје се нови члан 11. који гласи:
„Предшколско васпитање и образовање остварује се
на основу Предшколског програма. Предшколски програм
припремају стручни органи Установе, а доноси га Управни одбор Установе, по прибављеној сагласности Скупштине града Смедерева на планирана материјална средства за
његово остварење.“.
Члан 11.
После члана 11. додаје се нови члан 12. који гласи:
„Акте којима се утврђује економска цена услуге по
детету за целодневни боравак, полудневни боравак и боравак ради похађања целодневног припремног предшколског
програма у Установи, на предлог Установе, доноси градоначелник града Смедерева.“.
Члан 12.
После члана 12. додаје се нови члан 13. који гласи:
„Орган управљања Установе је Управни одбор.
Руководећи орган Установе је директор.
Саветодавни орган Установе је Савет родитеља. Начин избора Савета родитеља Установе уређује се Статутом
Установе.
Стручни органи Установе су: Васпитно-образовно
веће и Стручни активи чија се надлежност, начин рада и
одговорност утврђује Статутом Установе.“.
Члан 13.
После члана 13. додаје се нови члан 14. који гласи:
„Директора Установе бира Управни одбор на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу Васпитнообразовног већа на начин и по поступку прописаним Статутом.
Одлука са документацијом о изабраном кандидату
доставља се министру на сагласност.
Директор се бира на период од четири године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом Установе.
Директор може имати и помоћника директора којег
одређује директор Установе решењем из реда запослених.“.
Члан 14.
После члана 14. додаје се нови члан 15. који гласи:
„Чланове Управног одбора Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева на период од четири године.
Управни одбор има девет чланова укључујући и председника.
Управни одбор чине по три представника запослених,
три представника родитеља и три представника јединице
локалне самоуправе.
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Председника Управног одбора бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Надлежност Управног одбора ближе се уређује Статутом Установе.“.
Члан 15.
После новог члана 15. додаје се нови члан 16. који гласи:
„Управни и стручно-педагошки надзор над радом
Установе врши надлежно Министарство, а инспекцијски
надзор над радом Установе као поверени посао обавља
Градска управа.
Надзор над законитошћу рада Установе у делу који се
односи на коришћење средстава из буџета града Смедерева врши Оснивач.“.
Члан 16.
Установа за предшколско васпитање и образовање
„Наша радост“ Смедерево дужна је да одредбе Статута и
других општих аката усклади са овом Одлуком у року од 60
дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

25. март 2009. године

трошкова живота у Републици Србији.“.
Став 3. брише се.
Члан 3.
У члану 5. речи „општине Смедерево“ замењују се речима „града Смедерева“.
Члан 4.
Члан 6. брише се.
Досадашњи чланови 7., 8. и 9. постају чланови 6., 7. и 8.
Члан 5.
У члану 8. речи „Одељење за јавне службе и општу управу - Одсек за јавне службе Општинске управе“
замењују се речима „Одељење за јавне службе Градске
управе града Смедерева“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-19/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године

Број 60-1/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
51.
50.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике
Србије“, број 16/2002 и 115/2005) ), 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 19. став 1. тачка 6. и 109. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године, донела је

На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. став 1.
тачка 14., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачка 14. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 17. Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Смедерево“, број 12/2005 и 2/2007)
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
дана 25. марта 2009. године донела је

О Д Л У К У

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОМ
РОДИТЕЉСКОМ ДОДАТКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА
ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о посебном родитељском додатку („Службени лист општине Смедерево“, број 5/2004) у члану 1.
речи „Србије и Црне Горе“ замењују се речју “Србије“ и
речи „општине Смедерево“ замењују се речима „града
Смедерева“.
Члан 2.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
„Износ посебног родитељског додатка усклађује се
у јануару сваке године са просечним годишњим растом

I
Утврђује се вредност бода за обрачун накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2009. годину у износу од 0,085 динара по једном боду.
II
Обрачун и наплату накнаде за коришћење грађевинског
земљишта у износу утврђеном у тачки I овог Решења
вршиће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП почев од 01.01.2009. године.

25. март 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-11/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

52.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
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53.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ЛУГАВЧИНИ
I

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БОЖИДАР РАДОВИЋ УЧА“ У ВОДЊУ

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Лугавчини („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2006 и 7/2008),
мења се у тачки I тако, што се разрешава дужности члан
Школског одбора, Новица Ракић, представник родитеља
ученика, а уместо њега, за новог члана Школског одбора
именује се Горан Кузмановић, представник родитеља ученика.

I

II

У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Божидар Радовић Уча“ у Водњу (‚‘Службени лист општине Смедерево‘‘, број 11/2006 ) у тачки I
речи „Божидар Радовић Уча“ замењују се речима „Вожд
Карађорђе“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Р Е Ш Е Њ Е

Број 02-296/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године

II
Решење о именовању чланова Школског одбора мења се у тачки I тако, што се разрешавају дужности
чланови Школског одбора, Ненад Обрадовић, Новица
Милосављевић и Станица Ружић, представници родитеља
ученика, а уместо њих, за нове чланове Школског одбора именују се Бојанa Вучковић, Иванa Главоњић и Драганa
Митровић, представници родитеља ученика.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-267/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

54.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВО АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-339/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2006, 11/2007 и
12/2007), мења се у тачки I тако, што се разрешава дужности члан Школског одбора, Перица Живановић, представник родитеља ученика, а уместо њега, за новог члана
Школског одбора именује се Драгана Миладиновић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-302/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

25. март 2009. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

56.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ

55.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ЛИПЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 11/2006), мења
се у тачки I тако, што се разрешава дужности члан Школског одбора, Валентина Бабић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује
се Зоран Карапанџа,представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-270/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Липама („Службени
лист општине Смедерево“, број 11/2006 , 11/2007, 12/2007
и 13/2007), мења се у тачки I тако, што се разрешава дужности члан Школског одбора, Дејан Илић, представник
родитеља ученика, а уместо њега за новог члана Школског
одбора именује се Татјана Ђурић, представник родитеља
ученика.

57.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), члана

25. март 2009. године
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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 10. седници одржаној
25. март 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

ша Рајић, представник запослених и Зорица Стојановић и
Миомир Павић, представници родитеља ученика, а уместо
њих за нове чланове Школског одбора именују се Мијаило
Миновић, представник запослених и Гордана Вишњевац и
Дејан Стојиљковић, представници родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-98/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић“ у Смедереву („Службени
лист општине Смедерево“, број 11/2006), мења се у тачки
I тако, што се разрешава дужности члан Школског одбора,
Горица Димић, представник запослених, а уместо ње, за новог члана Школског одбора именује се Бојанa Стојановић,
представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-321/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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59.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ

58.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон), 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2006 и 18/2006), мења се у тачки I тако, што
се разрешавају дужности чланови Школског одбора Ната-

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 11/2006 и 11/2007), мења се у тачки I тако, што се
разрешавају дужности чланови Школског одбора, Слађана
Симић и Слободанка Цекић, представници родитеља ученика, а уместо њих, за нове чланове Школског одбора
именују се Радомир Микић и Биљана Ивановић, представници родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-273/2008-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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60.
На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др. закона, 83/2005-испр.др. закона и 101/2005-др. закон) 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 10. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је

25. март 2009. године

Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
25. марта 2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИ САВА“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Оснива се Основна школа „Свети Сава“ у Смедереву,
за обављање делатности основног образовања и васпитања.
Члан 2.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Основна школа ће пословати под називом Основна
школа „Свети Сава“, са потпуном одговорношћу.
Седиште Основне школе „Свети Сава“ (у даљем тексту: Школа) је у Смедереву, Улица Металуршка бб.
Школа има својство правног лица.

I

Члан 3.

У Школски одбор Економско-трговинске школе у
Смедереву именују се за чланове:

На оснивање, организацију и рад Школе, примењују
се прописи о јавним службама и прописи о образовању и
васпитању.

РЕШЕЊЕ

1. Бобан Лазовић, представник јединице локалне самоуправе
2. Зорка Ђуровић, представник јединице локалне самоуправе
3. Божо Ћоровић, представник јединице локалне самоуправе
4. Сузана Кулагић, представник запослених
5. Јагодица Миладиновић, представник запослених
6. Данијела Богдановић, представник запослених
7. Јасна Стојановић , представник родитеља ученика
8. Бојана Флорић, представник родитеља ученика
9. Зоран Стевић, представник родитеља ученика
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-114/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности
Школе обезбеђују се у складу са законом.
Члан 5.
Школа ће остваривати наставни план и програм и
школски програм за први циклус основног образовања и
васпитања, од првог до четвртог разреда основне школе и
наставни план и програм и школски програм за други циклус
основног образовања и васпитања, од петог до осмог разреда
основне школе, почев од школске 2009/2010. године.
Наставни план и програм и школски програм остварује
се на српском језику.
Члан 6.
До конституисања школског одбора, Скупштина града Смедерева образује привремени школски одбор, од девет чланова, у саставу:
Председник
1. Радмило Грујић, магистар правних наука

61.
На основу члана 31. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2003, 64/2003-испр., 58/2004,
62/2004-испр., 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона,
83/2005-испр.др.закона и 101/2005-др. закон,), члана 20. став 1. тачка 16. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 14. став 1. тачка 16. и члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),

Заменик председника
2. Јовица Лешњак
Чланови
1. Дејан Невенкић,
2. Влада Јањић,
3. Весна Киш,
4. Снежана Анђелковић,
5. Виолета Митровић,
6. Драган Шормаз
7. Горан Тодоровић

25. март 2009. године
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Члан 7.

Привремени школски одбор:
- донеће статут Школе до 1. септембра 2009. године,
- донеће школски програм и годишњи програм рада
Школе,
- даће мишљење на избор наставника и стручних сарадника,
- обављаће друге послове из надлежности школског
одбора.
Привремени школски одбор престаје са радом, када
Скупштина града Смедерева именује школски одбор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
Члан 8.
До избора директора Школе, његове послове ће
обављати и вршити његова овлашћења, вршилац дужности
директора Школе, кога на предлог Градског већа изабере
Привремени школски одбор.
До избора вршиоца дужности директора, његове послове ће обављати председник Привременог школског одбора.
Члан 9.
Општи акти Школе донеће се у року од 30 дана, од
дана доношења статута Школе.
Члан 10.
Ученици који су уписани, односно започели основно образовање и васпитање у Основној школи „Доситеј
Обрадовић“ у Смедереву и Основној школи „Бранислав Нушић“ у Смедереву и који имају пребивалиште на
подручју Школе, у складу са актом којим се утврђују школска подручја основних школа града Смедерева, наставиће
стицање основног образовања и васпитања у Основној школи „Свети Сава“ у Смедереву, почев од школске 2009/2010.
године.
Члан 11.
За обављање своје делатности, Школа ће у складу са
законом преузети потребан број радника од Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву, почев од школске 2009/2010.
године.

Страна 17 – Број 6

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
62.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 89. Статута општине Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 12/2002
и 18/2002 и „Службени лист општине Смедерево“ број
10/2004) у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Лугавчина
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Лугавчина изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина одржан је
22. 03. 2009. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Лугавчина уписано је укупно 3166 грађана.
3. „За“ Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Лугавчина , на референдуму је
гласало 1834 грађана.
4. „Против“ Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина , на референдуму је гласало 38 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума објављује, да
је већином гласова укупног броја граћана, на референдуму,
донета Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Лугавчина .
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 120 / 2009
У Лугавчини , 24. 03. 2009. године

Члан 12.

КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

1. Милица Ивановић,
2. Живорад Дабић,
3. Сања Ђорђевић,

Број 02-107/2009-11
У Смедереву, 25. марта 2009. године

председник
члан
члан

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
63.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист града

Страна 18 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерева“, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево“, број 3/2005 и 2/2007),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Лугавчина на
седници одржаној дана 22.03.2009. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Лугавчина на референдуму,
који је одржан 22.03.2009. године, донели
ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛУГАВЧИНА
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6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде
у Граду Смедереву

2%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 25.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

Члан 2.

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.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:

Члан 6.

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Лугавчина (у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 година, почев од 01.04.2009. године.

А) Капитални пројекти
50%
- Изградња инфраструктуре (изградња и одржавање
сеоских улица, њивских путева, реконструкција
НН - мреже, изградња водоводне мреже, изградња
канализације)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, летња позорница, школа, здравствена амбуланта, црква, ново гробље и др.)
Б) Текући трансфери
50%
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре (уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних
површина, гробаља, депонија, канала и шанчева)
- За изградњу и 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 :
1. На зараде, односно плате запослених
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
10%
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана
у складу са законом
2%
4. На приход остварен од ауторских права и права
индустријске својине
2%
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на који се плаћа порез у складу
са законом
10%

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, приходи остварени од ауторских права и права индрустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси плано-
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ве коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Страна 19 – Број 6
Члан 13.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 125/2009
У Лугавчини, 24.03.2009. године
Председник комисије
Милица Ивановић, с.р.

Страна 20 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
40. Одлука о мерама за заштиту од буке на територији
града Смедерева
1
41. Одлука о одређивању надлежног органа за давање
сагласности на цене у одређеним делатностима из
надлежности града Смедерева
3
42. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта

4

43. Одлука о измени Одлуке о организовању Народне
библиотеке у Смедереву
4
44. Одлука о измени Одлуке о организовању Центра
за културу у Смедереву

6

45. Одлука о измени Одлуке о организовању Музеја у
Смедереву
6
46. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Историјског архива у Смедереву
7

53. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко
Радичевић“ у Лугавчини

13

54. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“
у Радинцу
13
55. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“
Липе
14
56. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Димитрије
Давидовић“ Смедерево

14

57. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста
Манојловић“ у Смедереву

14

58. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе у Смедереву

15

47. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
организовању Установе Спортски центар

8

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

15

48. Одлука о измени Одлуке о организовању Центра
за социјални рад Смедерево

9

60. Решење о именовању чланова Школског одбора
Економско - трговинске школе у Смедереву

16

49. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
организовању Установе за предшколско васпитање
и образовање „Наша радост“ у Смедереву
10

61. Одлука о оснивању Основне школе „Свети Сава“
у Смедереву
16

50. Одлука о измени Одлуке о посебном родитељском
додатку
12

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

51. Решење о утврђивању вредности бода за обрачун
накнаде за коришћење грађевинског земљишта 12

62. Резултати референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Лугавчина

17

52. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Божидар
Радовић Уча“ у Водњу

63. Оодлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Лугавчина

17

13
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