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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
(ГРАДОНАЧЕЛНИК, СКУПШТИНА ГРАДА, ГРАДСКО ВЕЋЕ, ГРАДСКА
УПРАВА) И О ИНФОРМАТОРУ
1.1 Основни подаци о Граду Смедереву
Назив органа:
Град Смедерево (Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа)
Адреса седишта:
Улица Омладинска број 1; 11 300 Смедерево; ПАК 230116
Матични број:
07222262 (Градоначелник, Скупштина града, Градско веће и Градска управа)
Порески идентификациони број:
102186104 (Градоначелник, Скупштина града, Градско веће и Градска управа)
Број жиро рачуна:
840-20640-94 (Буџет града Смедерева)
Шифра делатности:
8411
Адреса за пријем поднесака:
Улица Омладинска број 1; 11 300 Смедерево; ПАК 230116
Адреса за пријем електронских поднесака:
kabinet@smederevo.org.rs
1.2 О Смедереву
Уставом Републике Србије и Законом утврђени су послови града, организација и рад
органа града, приходи који припадају граду, као и друга питања од интереса за град која се
ближе утврђују законом, Статутом града Смедеревa ("Службени лист града Смедерева", број
2/2015 - пречишћен текст) и другим градским прописима донетим на основу Закона.
Град, његови органи, службе, као и предузећа, установе и друге организације, чији је
оснивач Град, остварују сарадњу са другим градовима и општинама и њиховим
организацијама и службама и то у области заједничког интереса.
Ради унапређења развоја локалне самоуправе и њене заштите, Град може покренути
иницијативу за оснивање или приступање асоцијацији градова и општина. Такође, Град може
сарађивати и удруживати се са међународним организацијама, са невладиним организацијама,
хуманитарним организацијама и другим организацијама, а у циљу интереса Града и
становника са свог подручја.
Скупштина града Смедерева је на 32. седници, одржаној 13. јула 2011. године,
донела Одлуку о потврђивању чланства града Смедерева у Сталној конференцији
градова и општина - Савезу градова и општина Србије.
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1.3 О Информатору о раду
1. Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник
Републике Србије“, број 57/2005) и ажуриран у складу са Упутством за израду и објављивање
информатора о раду државног органа ("Службени гласник Републике Србије", број 68/2010).
2. Информатор је први пут објављен 23. децембра 2005. године на интернет презентацији
Града Смедерева, на адреси www.smederevo.org.rs, под насловом „Информатор о раду“.
3. Ажуриран са стањем на дан: 14. август 2017. године.
4. Информатор о раду Града Смедерева израђен је у електронском облику и објављен на веб
презентацији града Смедерева: http://www.smederevo.org.rs
5. Заинтересована лица имају право увида у Информатор о раду Града Смедерева
(Заједнички Информатор о раду органа Града Смедерева: Скупштина града, Градоначелник,
Градско веће и Градска управа) без накнаде, који се може извршити сваког радног дана у
периоду од 630 до 1430 часова, у канцеларији број 29.
6. Информатор о раду садржи основне податке о Граду Смедереву, организациону структуру,
опис функција старешина, опис правила у вези са јавношћу рада, списак најчешће тражених
информација од јавног значаја, опис надлежности, овлашћења и обавеза, опис поступања у
оквиру надлежности, услуге које Град пружа заинтересованим лицима, податке о приходима и
расходима, податке о јавним набавкама, податке о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима, податке о начину чувања информација, податке о врсти информација у поседу,
као и информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
7. Особе одговорне за тачност података су:
- Др Јасна Аврамовић, градоначелник града Смедерева - Градско веће и Градоначелник;
- Богољуб Спасојевић, председник Скупштине града Смедерева - Скупштина града;
- Милијана Новаковић, начелник Градске управе града Смедерева - Градска управа.
8. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја Града Смедерева и лице које се стара о изради, ажурирању и објављивању
Информатора о раду је Бојан Милутинов, дипломирани правник.
Телефони: 026/672-724, локали 1013 и 1856; 064/84-49-220
E-mail: poverenik@smederevo.org.rs и bojan.milutinov@smederevo.org.rs
1.4 Телефонски бројеви Града Смедерева
ЦЕНТРАЛА: 026/672-724
- Градоначелник / заменик градоначелника
026/46-21-907, 46-23-354; тел/факс 026/46-21-969
- Помоћници градоначелника
026/46-21-907, 46-23-354; тел/факс 026/46-21-969
- Председник Скупштине града / заменик председника Скупштине града
026/46-21-917; 46-29-452
- Секретар Скупштине града
026/46-21-917; 46-29-452
- Начелник Градске управе
026/46-21-917, 46-29-452
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Р.бр.
1.

Одељење
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Одсек за јавне службе
Одсек за друштвену бригу о деци
Одсек за социјалну и здравствену заштиту
Група за питања дијаспоре, Рома и младих
Борачко-инвалидска заштита

2.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за општу управу
Комесаријат за избеглице
Одсек за МК
Одсек за МЗ
Одсек за нормативно-правне, кадровске и
административне послове
Група за ванредне ситуације
Група за опште послове
Градски услужни центар – инфо пулт
Писарница (шалтер 1)
Писарница (шалтер 2)
Писарница (шалтер 3)
Писарница (шалтер 4)
Урбанизам (шалтер 5)
Инспекције (шалтер 6)
Јавне службе (шалтер 7)
Локална пореска администрација (шалтер 8)
РГЗ – СКН (шалтер 9)
РГЗ – СКН (шалтер 10)
Правна помоћ (канц. 11 и 12)
Матична служба (шалтери 13,14,15,16,17)
Грађанска стања (канц. 18)
Бирачки списак (канц. 19)
АПР (канц. 20)
Пријава беба (канц. 21)
Центар за социјални рад (канц. 22)
Систем 48

3.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,
ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Телефон
026/46-29-625;
026/672-724, лок. 1606
026/672-724, лок. 1712 и 1833
026/46-23-036 и 646-730
026/672-724, лок. 1678
026/615-946;
026/672-724, лок. 1831 и 1832
026/46-24-448;
026/672-724, лок. 1619
026/619-303;
026/672-724, лок. 1664
026/672-724, лок. 1834
026/46-21-343
026/615-957;
026/672-724, лок. 1623
026/621-334;
026/672-724, лок. 1730
026/672-724, лок. 1017
026/615-712;
026/672-724, лок. 1616 и 1740
026/672-724, лок. 1613
026/672-724, лок. 1855
026/672-724, лок. 1841
026/672-724, лок. 1843
026/672-724, лок. 1844
026/672-724, лок. 1845
026/672-724, лок. 1846
026/672-724, лок. 1851
026/672-724, лок. 1847
026/672-724, лок. 1848
026/672-724, лок. 1849
026/672-724, лок. 1850
026/672-724, лок. 1852 и 1853
026/672-724, лок. 1620
026/672-724, лок. 1624
026/672-724, лок. 1603
026/672-724, лок. 1727
026/672-724, лок. 1854
026/672-724, лок. 1716
026/649-100;
026/672-724, лок.1856
026/46-21-764;
026/672-724, лок. 1721
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7.

Одсек за привреду и регистрацију привредних
субјеката
Одсек за пољопривреду
Канцеларија за локални економски развој
Одсек за јавне набавке
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Одсек за буџет
Одсек за трезор
Одсек за рачуноводство
Одсек локалне пореске администрације
Група за утврђивање и контролу пореза
Група за принудну наплату
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове
саобраћаја и заштите животне средине
Група за урбанизам
Група за саобраћај
Група за заштиту животне средине
Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и
пословни простор
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Одсек за инспекцијске послове
Група за комуналну инспекцију
Група за грађевинску инспекцију
Група за саобраћајну инспекцију
Група за инспекцију за заштиту животне средине
Група за просветну инспекцију
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

8.

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

4.

5.

6.

9.

026/46-22-325;
026/672-724, лок. 1727 и 1665
026/672-724, лок. 1687
026/672-724, лок. 1601
026/672-724, лок. 1033 и 1631
026/46-22-257;
026/672-724, лок. 1610
026/672-724, лок. 1669
026/672-724, лок. 1663
026/672-724, лок. 1612
026/672-724, лок. 1835 и 1836

026/46-22-021;
026/672-724, лок. 1706
026/672-724, лок. 1605 и 1634
026/672-724, лок. 1611
026/672-724, лок. 1605
026/672-724, лок. 1662
026/672-724, лок. 1625, 1676,
1630 и 1636
026/46-27-902;
026/672-724, лок. 1715
026/613-266
026/41-50-500
026/41-50-504
026/41-50-505
026/41-50-503
026/41-50-502
026/672-724, лок. 1837

026/46-31-115;
026/672-724, лок. 1013; 1014 и
1691
Овлашћено лице за поступање по захтевима за 026/672-724, лок. 1013
слободан приступ информацијама од јавног значаја
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
026/611-683; 026/672-724,
лок. 1657, 1626 и 1609
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1.5 КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Ред.
број

МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА

Градске Месне заједнице
Имена председника Савета

Драгослав Савић, председник
заменик Карло Рибак
Верица Ђурђевић, председница
2. Доњи Град
заменик Петар Дисић
Снежана Стоиљковић, председница
3. Карађорђев дуд заменица Весна Костић Киш
Миланче Илић, председник
4. Ладна вода
заменик Зоран Мунћан
Славиша Максимовић председник
5. Лештар
заменик Вељко Баровић
председница Неда Мирић
6. Златно брдо
заменик Златко Михајловић
Владета Кочовић, председник
7. Славија
заменик Предраг Леповић
Ненад Пешић, председник
8. Царина
заменик Марија Митић
проф.др Горан Јованов, председник
9. Свети Сава
заменик Горан Петковић
Зоран Јаћовић, председник
10. Папазовац
заменик Бојан Васић
Дејан Спасић,председник
11. 25. Мај
заменик Славиша Ковачевић
1. Плавинац

МЕСНА
ЗАЈЕД.
1. Плавинац
2. Доњи Град
3. Карађорђев
дуд
4. Ладна вода
5. Лештар

4622-501
4622-329
4627-408
4623-535
4610-535
4627-143
4621-865
660-666
650-134
651-470

СЕКРЕТАРИ ГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
АДРЕСА
СЕКРЕТАР МЗ
телефон
Горанска 49
11300 Смедерево
Деспота Ђурђа 27
11300 Смедерево
Кнез Михајлова 51
1300 Смедерево
Цвијићева број 8
11300 Смедерево
Петријевска број 4
11300 Смедерево

6. Златно брдо

Петријевска број 4
11300 Смедедерево

7. Славија

16 Октобар број 39
11300 Смед.
Пролетeрска број 16
11300 Смед.

8. Царина

Телефон
у МЗ
621-974

Миливојевић Мирјана
mz.plavinac@mts.rs
Илић Биљана
mz.donjigrad@mts.rs
Божовић Мирољуб
на замени Божовић
Мирољуб
Ђорђевић Весна
mz.lestar@smederevo.
org.rs
Васић Мирјана
mz.zlatnobrdo@gmail.
com
Давидовић Милутин
mz.slavija@gmail.com
Mариновић Љиљана

мобилни

621-974

064/844-92-51

4622-501

064/844-92-53

4622-329

064/844-93-54

4627-408

064/844-93-54

4623-535

064/844-92-55

4610-535

064/844-92-81

4627-143

064/844-92-57

4621-865

066/844-93-86
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9. Свети Сава

Коларска број 101
11300 Смед.

10. Папазовац

Доситеја
Обрадовића број 78
Смед.
Црвене Армије број
242 Смед.

11. 25. Мај

Анђелковић Душица
mz.svetisava@
smederevo.org.rs
Савић Драгана
mz.papazovac@mts.rs

660-666

064/844-93-16

650-134

064/844-92-82

Ћирковић Снежана
mz.25maj@
smederevo.org.rs

651-470

064/844-92-56

СПИСАК ТЕЛЕФОНА У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Р. бр.
1.
2.

МЗ
БАДЉЕВИЦА
БИНОВАЦ

3.

ВОДАЊ

4.

ВРАНОВО

5.

ВРБОВАЦ

6.

ВУЧАК

7.

ДРУГОВАЦ

8.

ДОБРИ ДО

9.

КОЛАРИ

10.
11.

ЛУЊЕВАЦ
ЛИПЕ

12.

ЛУГАВЧИНА

13.

ЛАНДОЛ

14.

МИХАЈЛОВАЦ

15.

МАЛО ОРАШЈЕ

16.

МАЛА КРСНА

17.

ОСИПАОНИЦА

18.

ПЕТРИЈЕВО

19.

РАЉА

Имена председника Савета
председник Жарко Марковић
Милан Илић, председник
заменик Живослав Стевановић
Александар Вучковић, председник
заменик Новица Милосављевић
председник Радомир Живковић
заменик Ђорђе Беч
Саша Алексић, председник
заменик Игор Марић
Бојан Николић, председник
заменик Слађан Господиновић
Слободан Станић, председник
заменик Миомир Ђукић
Горан Борисављевић, председник
заменик Дејан Шиљић
Јелена Станисављевић, председница
заменик Александар Стаменковић
председник Којић Јелена
Весна Живановић, председница
заменик Јовица Мијатовић
Малиша Ненадовић
заменик Филип Марјановић
заменик Драган Радивојевић
Милорад Петровић, председник
заменик Дејан Живковић
Дејан Лукић,председник
заменик Бојан Лукић
Милан Милојевић, председник
заменик Миланче Живановић
Марија Стевановић, председник
заменик Дејан Стокић
Дејан Новаковић
заменик Бранко Милановић
Марко Велебит, председник
заменица Бојана Стојановић
Драган Вукша, председник
заменица Милица Миленковић
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Тел.
4723-004
4711-433
4715-496
732-287
742-623
660-612
721-095
742-169
4711-023
4784-095
771-298
4761-086

4711-067
741-042
4722-128
731-046
41-00-785
4715-157
732-686
11

1

2

3

4

5

6

7

20.

РАДИНАЦ

21.

САРАОРЦИ

22.

СКОБАЉ

23.

СУВОДОЛ

24.

СЕОНЕ

25.

УДОВИЦЕ

26.

ШАЛИНАЦ

27.

КУЛИЧ

др Урош Јовановић, председник
заменик Радован Матић
Драган Пејић, председник
заменик Ненад Марковић
Александар Илић, председник
заменик Дарко Митић
Томислав Миловановић, председник
заменик Горан Стојковић
заменик Саша Марковић
Марко Јовановић председник
заменик Милош Станојевић
Горан Ђорђевић, председник
заменица Мирјана Живковић
Бобан Јовановић, председник
заменик Драган Вучковић
председник Жељко Тодоровић
заменик Жељко Лазаревић

ИМЕНИК ЗА МАТИЧНА ПОДРУЧЈА
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ
МАТИЧАРИ
Тел.
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВО
Милан Ивковић 672-724
ОМЛАДИНСКА број 1
лок 1620
11300 СМЕДЕРЕВО
Светлана
са припадајућим месним заједницама Вучак и Максимовић
Шалинац- Кулич
Светлана
Петровић
Милина
Антић
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДРУГОВАЦ
Мирјана
721-095
11432 Друговац, коме припадају и Бадљевица, Брковић
Мало Орашје и Суводол
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ КОЛАРИ
Марија Ђурић
4711-015
Смедеревска бб, 11431 Колари, коме
припадају и Ландол, Водањ, Биновац и
Луњевац
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЛУГАВЧИНА
Драгана
4761-087
Маршала Тита 115, 11321 Лугавчина коме
Игњатовић
припада МК Сараорци
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ МИХАЈЛОВАЦ
Драгана
741-103
Трг Михајла Обреновића бр. 3,
Бошковић
11312 Михајловац коме припадају Добри До и
Врбовац
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ ОСИПАОНИЦА
Светлана
751-075
Краља Петра I бр. 6
Миловановић
11314 Осипаоница, коме припадају Мала
Крсна и Скобаљ
MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ РАДИНАЦ
Драгана Нинић- 701-129
Смедеревска бр. 5, 11311 Радинац, коме
Станић
припадају Раља и Враново
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701-110
781-628
4791-263
720-210

793-033
4764-297
4775-161
4775-161

мобилни
064/844-92-25
064/844-92-42
064/844-92-22
064/844-92-26
064/844-92-28

064/844-93-32

064/844-92-47

064/844-92-48

064/844-92-49

064/844-92-32
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8 MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ УДОВИЦЕ
Краља Петра I бб, 11300 Смедерево - Удовице
9 MATИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЛИПЕ
Маршала Тита бб, 11310 Липе

Добрица
Јанковић
Јелица
Стојковић

4764-100

064/844-92-39

771-244

064/844-93-67

СЕКРЕТАРИ У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Р.бр.
МЗ
СЕКРЕТАР МЗ
тел. у канц.
1.
ВРАНОВО
Славица Николић
026/732-287
2.
КОЛАРИ
Веселинка Димитријевић
4711-023
3.
ЛИПЕ
Марко Илић
771-298
4.
ЛУГАВЧИНА
Данијела Војиновић
4761-086
5.
МИХАЈЛОВАЦ
Драгана Ракић
741-042
6.
МАЛА КРСНА
Горица Којић
731-046
7.
ОСИПАОНИЦА
Зденка Стевановић
41-00-785
8.
РАДИНАЦ
Ивана Николић
701-110
9.
САРАОРЦИ
Часлав Матић
761-628
11.
УДОВИЦЕ
Јелена Илић
4764 -064
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Органи Града Смедерева су:
- Градоначелник града Смедерева
- Скупштина града Смедерева
- Градско веће града Смедерева
- Градска управа града Смедерева
2.1 Графички приказ организационе структуре органа Града Смедерева
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2.2 Организациона структура Градске управе града Смедерева
У оквиру Градске управе града Смедерева образована су одељења, служба и кабинет,
као основне унутрашње организационе јединице.
За обављање послова у Градској управи града Смедерева образоване су следеће
основне унутрашње организационе јединице:
1. Одељење за јавне службе
2. Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке
послове
3. Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
4. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
5. Одељење за урбанистичко - комуналне и имовинско - правне послове
6. Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
7. Одељење за послове органа града
Посебна организациона јединица Градске управе града Смедерева је:
8. Кабинет градоначелника града Смедерева
Детаљну организациону структуру Градске управе можете видети у пречишћеном
тексту Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који можете
преузети на линку: Правилник о унутрашњој организацији ГУ
Одлуку о организацији Градске управе града Смедерева можете погледати на
линку: Одлука о организацији ГУ
I
Укупан број запослених, именованих, изабраних и постављених лица у Граду
Смедереву (Градоначелник, Скупштина града, Градско веће и Градска управа), на дан
7. август 2017. године је 303.
II
Структура запослених (изабрана, именована, постављена лица и запослени) на дан
7. август 2017. године
Стручна спрема
Број
са високом стручном спремом
147
са вишом стручном спремом

44

са средњом стручном спремом

105

ВКВ

/

КВ

/

са нижом стручном спремом

7
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III
Преглед броја запослених по организационим јединицама Градске управе града Смедерева
Р.бр.

Организациона јединица

Број радних
места по
систематизацији

Укупан
број
запослених

1.

Одељење за
јавне службе
Одељење за
општу управу,
месне заједнице,
ванредне
ситуације и
заједничке
послове
Одељење за
привреду,
предузетништво,
локални
економски
развој и јавне
набавке
Одељење за
финансије и
локалну пореску
администрацију
Одељење за
урбанистичкокомуналне и
имовинскоправне послове
Одељење за
инспекцијске
послове и
послове
комуналне
полиције
Служба за
послове органа
града
Кабинет
градоначелника
Помоћници
градоначелника

36

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

УКУПНО:

Број
запослених
на
одређено
4

Уговор о
делу

35

Број
запослених на
неодређено
31

111

97

89

8

/

30

28

24

4

/

47

39

32

7

/

51

44

42

2

/

59

37

33

4

/

10

8

6

2

/

9

4

4

/

/

5

2

2

/

/

358

294

263

31

/

/

IV
Начелник Градске управе донео је 27. јануара 2014. године Кодекс пословног
понашања и пословне етике запослених у Градској управи града Смедерева. Обавеза
доношења овог документа произилази из усвојених мера и сугестија Плана интегритета града
Смедерева, који је настао као израз самопроцене изложености институције ризицима за
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настанак и развој корупције, као и изложености етички и професионално неприхватљивим
поступцима.
Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Градској управи града
Смедерева сачињен је на основу Модела Кодекса понашања запослених у управи и јавним
службама у граду и општини у Србији, који је предложила Стална конференција градова и
општина.
Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Градској управи
града Смедерева можете наћи на линку: http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevoKODEKS-POSLOVNOG-PONASANjA-I-POSLOVNE-ETIKE-ZAPOSLENIH-U-GRADSKOJUPRAVI-GRADA-SMEDEREVA_1936_cir

2.3 НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
2.3.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Начелница: Босиљка Плећић
телефони: 026/46-29-625; 026/672-724, локал 1606
моб. 064/84-49-192
e - mail: nacelnikjs@smederevo.org.rs

Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:
- стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјално-финансијске,
административно-техничке и друге послове Града у области основног и средњег образовања,
предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне
заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите;
- праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација чији је оснивач
Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;
- подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва,
праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање
програма установа култура од значаја за Град;
- послове популационе политике (финансијска помоћ трудницама и породиљама града
Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ студентима и
ученицима средњих школа;
- поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно расељиних
лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове које му повери
Републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;
- поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у
поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;
- послове омладинске политике (Канцеларија за младе, Локални савет за младе, писање
пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној канцеларији за младе
писање пројеката, учешће у креирању политике на националном нивоу и спровођење усвојене
политике);
- обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом за дијаспору и Србима у региону
у оквиру Министарства спољних послова, Привредном комором Србије-Центром за дијаспору
и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у смислу
профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства, спорта, културе,
туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим областима);
- послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за
побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града
Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима ради
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остваривања права у области социјално-здравствене заштите, спровођење афирмативних мера
за Роме);
- послове социјалне и здравствена заштите (Локални савет за социјална питања, право
на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, материјална подршка из
области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са социјално
хуманитарним организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, писање пројеката и
учешће у реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право на стицање
статуса енергетски угроженог купца електричне и топлотна енергије);
- поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите –
вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са
републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999, војни инвалиди, породице
палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у
области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног
министарства;
- поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену бригу о
деци – израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о деци (дечији
додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава корисницима права (накнада
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге деце) и израда извештаја и
анализа за потребе надлежног министарства;
- друге послове у области основног и средњег образовања, предшколског васпитања,
културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са законом и
Статутом града;
- послови на спровођењу родне равноправности у складу са законом.
У Одељењу за јавне службе, образовани су:
- Одсек за јавне службе
- Одсек за друштвену бригу о деци
- Одсек за социјалну и здравствену заштиту
- Група за питања дијаспоре, Рома и младих
2.3.1а ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
e - mail: javnesluzbe@smederevo.org.rs
Одсек за јавне службе обавља следеће послове:
- нормативно - правне послове у области образовања, културе, информисања и физичке
културе, послове припреме и извршења финансијских планова, економско - финансијске
послове у области јавних служби и финансијско - материјалне послове;
- стручне обраде питања и проблема из области образовања, културе и информисања,
физичке културе (јавних служби). Израда нацрта и предлога општих аката која доносе органи
града. Припрема мишљења на општа акта установа и других организација у области јавних
служби, пружа стручну помоћ органима установа и другим организацијама у области јавних
служби код доношења општих аката и тумачења прописа. Праћења прописа од интереса за
остваривање законитости рада установа у области јавних служби, чији је оснивач град;
- планирање и праћење прихода и расхода буџетских корисника у области јавних
служби. Израде предлога финансијског плана директног буџетског корисника – Градске
управе у делу који се односи на јавне службе, измене и допуна финансијског плана, праћења и
контрола извршење истог, периодичног извештавања о оствареним приходима и извршеним
расходима буџетских корисника;
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- припрема анализа, информација и извештаја за потребе градоначелника, Градског
већа и Скупштине града из области образовања, културе, информисања и физичке културе;
- прати и обезбеђује функционисање установа, организација, фондова и предузећа чији
је оснивач град из ових области и врши надзор над њиховим радом. Припрема мишљења на
извештаје, програме и планове рада установа и других организација у области јавних служби.
Припрема мишљења у вези са захтевима корисника буџета. Учествује у изради плана јавних
набавки енергената и програма инвестиционог одржавања индиректних буџетских корисника;
- израде финансијских планова у области јавних служби, праћења извршења
финансијских планова у области јавних служби, припрема и обрада документације за пренос
средстава индиректним буџетским корисницима, послови контирања и контроле пословних
промена у области јавних служби, обезбеђивања и ажурирања потребних података за вршење
информатичких и аналитичких послова.
2.3.1б ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ
Шефица: Добрила Траиловић
телефони: 026/46-23-036, 646-730
моб. 064/84-49-156
e - mail: ousddz@open.telekom.rs
адреса: Трг Републике бр. 12
11 300 Смедерево
У Одсеку за друштвену бригу о деци обављају се поверени послови државне управе у
вези са утврђивањем права на дечији додатак, накнаде зарада за време породиљског одсуства,
родитељски додатак и друга права одређена законима и правилницима.
Одсек за друштвену бригу о деци у управном поступку, у првом степену, решава
поводом:
- захтева за остваривање права на дечији додатак;
- захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства;
- одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
- захтева за остваривање права на родитељски додатак и
- захтева за остваривање права на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са децом
до једне године живота.
У Одсеку се обављају и следећи послови:
- контрола обрачунатих накнада зарада за све запослене породиље за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета;
- требовање средстава од надлежног Министарства;
- пренос средстава корисницима;
- издавање уверења за иностранство;
- у Одсеку се врши пријем захтева, води евиденција и архивирају предмети.
Захтеви се подносе на посебним обрасцима који се добијају у Одсеку за друштвену
бригу о деци, адреса: Трг Републике број 12, 11300 Смедерево.
Обрасце захтева за остваривање права из области рада Одсека за друштвену бригу
о деци можете наћи на линку: Обрасци
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2.3.1в ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Шефица: Љиљана Тодоровић
тел. 026/672-724, локал 1678
моб. 064/84-49-167
e-mail: ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs
У Одсеку за социјалну и здравствену заштиту обављају се послови социјалне и
здравствене заштите, борачко - инвалидске заштите и поверени послови Комесаријата за
избеглице и миграције Републике Србије.
Послови у области социјалне и здравствене заштите
У оквиру самосталног реферата обављају се нормативно - правни послови, води се
управни и вануправни поступак, израђују решења код остваривања права грађана у области
образовања, социјалне и здравствене заштите, обављају се послови на реализацији
популационе политике (родитељски додатак за новорођену децу и родитељски додатак за
истовремено рођено двоје, троје или више деце, накнада трошкова за вантелесну оплодњу),
остварује се потребна сарадња и координација са Центром за социјални рад Смедерево у
погледу остваривања права грађана, припремају се стручна мишљења, предлози и тумачења о
остваривању захтева грађана у решавању социјалних и здравствених проблема, израђују се
нацрти и предлози општих аката која доносе органи града, прати се и координира рад
инвалидних и социјално - хуманитарних организација и удружења грађана у области
социјалне и здравствене заштите, прати стање и потребе у области социјалне и здравствене
заштите и обезбеђују средстава за задовољење потреба у области социјалне и здравствене
заштите. Учествује се у изради акционих планова за развој услуга социјалне заштите,
систематски и континуирано се прати ток и реализација планираног, прати реализација
пројеката у области развоја услуга социјалне и здравствене заштите, ради систематске
процене ефеката и промена које се реализују у напред дефинисаним фазама услуга, израђују
информације, извештаји и анализа за потребе надлежног Министарства и органа града, прати
се стање и потребе социјалних категорија становништва, лица са посебним потребама и
других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање социјалних и животних
тешкоћа, учествује се у координацији, организацији и спровођењу здравствене заштите која
се остварује делатношћу органа Града, социјалних, образовних и других установа.
2.3.1г БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
телефон: 026/672-724, локал 1619
e-mail: biljana.djoric@smederevo.org.rs
gordana.obradovic@smederevo.org.rs
Борачко – инвалидска заштита обавља послове решавања статуса војних инвалида
бораца, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и то као поверене од стране
Републике, а преко Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања
Републике Србије.
2.3.1д ГРУПА ЗА ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ, РОМА И МЛАДИХ
Руководилац: Предраг Савић
тел: 026/615-946; моб. 064/84-49-285
е - mail: dijasporaromimladi@smederevo.org.rs
Руководилац Групе
Руководи Групом за дијаспору, организује обављање послова из надлежности Групе,
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прати да ли се уредно, благовремено и законито обављају послови у Групи, распоређује
послове на извршиоце и контролише њихово извршавање, израђује уз сагласност са
Одељењем за јавне службе Одлуке и друге акате из надлежности Одељења, које доноси
Скупштина града, Градско веће и градоначелник града, обавља и друге послове које му одреди
непосредни руководилац; пружа помоћ грађанима у дијаспори који су рођени на територији
града Смедерева, а ради прибављања личних и других докумената везаних за рад Градске
управе, координира између грађана у дијаспори и надлежних градских и других институција у
циљу пружања потребних информација или помоћи; прикупља и презентује привредне
потенцијале града потенцијалним инвеститорима из иностранства, обезбеђује разне видове
донације граду из дијаспоре; врши и друге послове по налогу начелника Градске управе.
Послови за потребе дијаспоре
Рад на изради базе података потребне за достављање надлежном министарству,
прикупљање информација о нашим грађанима из дијаспоре, прикупљање података о нашим
грађанима у дијаспори битних за будућу сарадњу и контакт. По налогу непосредних
руководилаца прикупља и презентује привредне потенцијале града Смедерева инвеститорима
из иностранства који се обраћају Министарству или граду Смедереву, сагледава очекивања и
ставове дијаспоре и на тој основи формулише приоритете, подноси извештаје о активностима
канцеларије за дијаспору, упознаје и подсећа руководиоце на обавезе, ради на изради базе
података о грађанима у дијаспори и стварање услова за унапређење односа и сарадње у
области привреде, науке, образовања, спорта и културе, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Послови праћења и координације на решавању ромских питања
Координаторка: Ђулијета Сулић
тел. 064/84-49-202
e-mail: djulijeta.sulic@smederevo.org.rs
Обавља послове прикупљања података о броју, социјалном статусу и најважнијим
проблемима ромске популације као основе за израду локалних акционих планова за ромску
популацију, учествује у изради, имплементацији и праћењу реализације акционих планова за
ромску популацију, сарађује и свакодневно комуницира са ромским и другим невладиним
организацијама, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите,
учествује у припреми мишљења и извештаја, планова и програма.
Послови координације и праћење рада Канцеларије за младе
Марина Јанковић, тел. 064/84-49-279
Координатор Канцеларије за младе у сарадњи са невладиним организацијама,
омладинским организацијама прави програм, припрема и реализује активности, комуницира и
сарађује са организацијама и удружењима младих, представницима цивилног друштва и
грађанске иницијативе и појединаца, сарађује са надлежним министарствима и другим
владиним структурама која се баве питањем младих. Води базу података организација младих
и успоставља сарадњу са њима и свим релеватним партнерима и институцијама која се баве
младима (школе, дом здравља, културни центар, ...), ради на њиховом умрежавању,
представља модератора комуникације младих са локалним властима.
Координатор Канцеларије за младе идентифукује проблеме и потребе младих у
локалној заједници и координира процес успостављања и спровођења политике младих на
локалном нивоу. Пружа стручну помоћ младим предузетницима у изради бизнис планова,
врши промовисање значаја волонтерског рада и ажурира информације на градском сајту
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везана за питања младих, администрира буџет за младе, учествује у креирању одлука о
стипендирању ученика и студената. Организује културне манифестације посвећене
афирмацији културе и образовања младих града Смедерева и остварује комуникацију са
одговарајућим међународним организацијама и институцијама као и представницима
организација младих из дијаспоре. Врши организовање креативних и едукативних радионица
за младе, а у сарадњи са градским јавним институцијама, организује изложбе, филмске
пројекције и књижевне вечери, као и спортска такмичења и обавља друге послове по налогу
шефа Одсека и начелника Одељења.
Административно - технички секретар
Мирјана Костић, тел. 026/615-946
e-mail: mirjana.kostic@smederevo.org.rs
Обавља административне, једноставне документационе, статистичко-евиденционе и
оперативне послове, прима, прегледа, распоређује, евидентира и доставља у рад акта и
предмете, отпрема пошту, разводи предмете и акта, архивира предметe, евидентира податкe о
дневној, недељној и месечној присутности запослених на раду, оперативно припрема податкe
за доношење планова годишњег одмора, одсуства и прековременог рада, прати и бележи
поруке, упознаје и подсећа руководиоце и сараднике на обавезе, умножава материјал, требује
канцеларијски материјал, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

2.3.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелница: Слађана Јанићијевић
телефон: 026/672-724, локал 1664
моб. 064/84-49-300
e-mail: sladjana.janicijevic@smederevo.org.rs

Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
обавља послове који се односе на:
- послове инфо пулта - пружање информација грађанима у вези надлежности Градске
управе града Смедерева;
- вођење матичних књига и књига држављана (издавање извода из матичне књиге
рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење свих промена у
матичне књиге, пријем захтева за венчање);
- првостепени управни поступак у области личних стања грађана, издавање потврда о
имовном стању;
- послове писарнице, картотеке и архиве;
- послове експедиције и курирске службе;
- правне помоћи;
- ажурирање бирачког списка и обезбеђивање општих услова за спровођење избора и
референдума;
- послове месних заједница, стручнe и административно - техничке послове за савете
месних заједница, друге органе и радна тела, послове израде и достављања нацрта и предлога
одлука и других аката надлежним органима;
- поделу карата за превоз градским саобраћајем лицима старијим од шездесет пет
година;
- област финансија, односно израдe финансијских планова градских и сеоских месних
заједница у складу са Одлуком о буџету града Смедерева;
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- праћење финансијског пословања месних заједница, реализацију средстава буџета
планираних за финасирање рада месних заједница и реализацију самодоприноса;
- послове израде извештаја о финансијском пословању месних заједница и реализацију
одлука и закључака Градског већа и Скупштине града у области рада месних заједница;
- послове у вези са радним односима запослених у граду Смедереву - Градској управи
града Смедерева;
- правне и административно-оперативне послове за потребе Градског
правобранилаштва;
- одржавање телефонске централе, телефонских уређаја и апарата, прослеђивање и
усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и уређаја
за снимање седница (Скупштине и Градског већа);
- послове бифеа;
- умножавање материјала и одржавање апарата за умножавање;
- послове манипулативног радника;
- послове магационера и помоћног радника (браварски, молерски и остали послови по
потреби);
- послове аутомеханичара, возача, портира и послове робне евиденције;
- послове израде планова одбране Града (као саставног дела Плана одбране Републике
Србије), предузимање мера за усклађивање припрема из своје надлежности са Планом одбране
Републике Србије; предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању;
спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на
организацију у ратном и ванредном стању; организовање заштите од елементарних и других
већих непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за њихово отклањање, односно
ублажавање, безбедност и здравље на раду, доношење одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите; доношење планова и програма за ванредне ситуације;
послове у вези са образовањем и функционисањем Градског штаба за ванредне ситуације;
формирање и опремање јединица цивилне заштите; организовање и развој личне и колективне
заштите; обезбеђење одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица
елементарних непогода; формирање и ажурирање базе података о објектима оштећеним у
елементарним непогодама;
- друге послове у складу са Законом и Статутом града.
У Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке
послове, образовани су:
- Одсек за општу управу
- Одсек за месне канцеларије
- Одсек за месне заједнице
- Одсек за нормативно - правне, кадровске и административне послове
- Група за ванредне ситуације
2.3.2а ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Шефица: Лидија Михаиловић
телефон: 026/672-724, локал 1834
моб. 064/84-49-290
e-mail: lidija.mihailovic@smederevo.org.rs
ПРЕГЛЕД
репупбличких и градских административних такси које се примењују у Одељењу за
општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
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Број

Врста акта и услуга

1.

Захтев, молба и други
поднесак
Издавање извода из матичних
књига на домаћем образцу
Издавање извода намењених
иностранству
Потврдa о упису оснивача
политичке странке у бирачки
списак
Издавање уверења о
држављанству и других
уверења из матичних књига
Издавање уверења из
матичних књига о слободном
брачном стању
Издавање потврда о
издржаваним лицима за
иностранство
Уверења за дечји додатак за
иностранство

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Венчање у просторијама
Градске управе и
просторијама сдеоских месних
заједница
11.
Венчање ван просторија
Градске управе
12.
Решења по захтеву за
накнадни упис чињенице
смрти у матичну књигу
12. а
--- измена ослобођено таксе
накнадни упис чињенице
рођења у матичну књигу
13. Решење по захтеву за промену
личног имена
14.
Решење по захтеву за
закључење брака преко
пуномоћника

Износ
републичке
таксе за
захтев
тарифни
број 1.
310,00

Износ
републичке
таксе по
тарифним
бројевима

310,00

120,00

430,00

310,00

410,00

720,00

310,00

310,00 - по
потврди

Зависи од броја
потврда

310,00

460,00

770,00

310,00

830,00

1.140,00

310,00

310,00

620,00

310,00

310,00

620,00

Градска
такса

550,00

10.000,00

310,00

Градска
такса
460,00

%

%

310,00

460,00

770,00

310,00

460,00

770,00

460,00

460,00

270,00

270,00

10.

15.

16.

Жалба против решења које
доноси орган локалне
самоуправе
Опомена за обвезника да
плати таксу

Укупна такса

300,00

770,00

/
/
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17.

Издавање копија докумената
из архиве

450,00

Побројане су најчешће понављане радње и списи пред органом, за све остале погледати
Закон о републичким административним таксама.
Наведени преглед је усклађен са изменом и допуном Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 50/11, 112/2015 и 50/2016), као и са
Усклађеним динарским износом из тарифе републичких административних такси
(„Службени гасник РС“, број 61/2017).
2.3.2б ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
телефон: 026/46-21-343
моб. 064/84-49-385
e-mail: poverenistvozaizbeglice@smederevo.org.rs
Повереништво води евиденцију избеглих, прогнаних и расељених лица, смештених у
колективним центрима и у приватном смештају, обавља послове у вези са израдом бирачког
списка за напред наведена лица, ажурира податке битне за утврђивање социјалног статуса
наведених лица, сарађује са другим повереништвима ради провере података о евидентираним
лицима, обавља све административне послове сагласно Уредби о канцеларијском пословању,
води првостепени управни поступак о статусу избеглих, прогнаних и расељених лица, води
евиденције, стара се о смештају напред наведених лица и о томе сачињава потребне извештаје,
сарађује са хуманитарним организацијама, стара се о условима смештаја напред наведених
лица у колективним центрима, учествује у утврђивању програма радова за адаптацију објеката
у колективним центрима, прати реализацију инвестиционих улагања и одржавања
Колективног центра, формира базу података, обавља и друге послове у складу са законом и
актима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске управе града
Смедерева.
2.3.2в ОДСЕК ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
телефони: 026/672-724, локал 1730
Одсек за месне канцеларије пружа стручну помоћ у раду месним канцеларијама,
прати рад шефова месних канцеларија, припрема обрасце, канцеларијски материјал,
контролише извештаје, координира сарадњу са другим службама.
Послови шефа месне канцеларије - матичар: Обавља све послове матичара, обавља
све послове административног радника, уколико нема систематизованог у МК, обавља
послове у пружању стручне помоћи месној заједници, уколико иста нема секретара, пружа
непосредну помоћ грађанима са подручја које покрива МК, издаје уверења о имовном стању
грађана, врши овере докумената које закон дозвољава, води евиденцију о изграђеним
објектима на територији МК, евиденцију о пољопривредим машинама и по потреби те податке
прослеђује надлежним службама у Градској управи, врши поделу карата за превоз градским
саобраћајем лицима старијим од шездесет пет година и обавља друге послове по налогу шефа
Одсека и начелника Одељења.
2.3.2г ОДСЕК ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Шеф: Мирослав Степановић
телефон: 026/621-334; 026/672-724, локал 1730
моб. 064/84-49-374
e-mail: miroslav.stepanovic@smederevo.org.rs
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Одсек за месне заједнице врши послове који су везани за пружање стручне помоћи
саветима месних заједница у организацији рада и функционисања Месних заједница. Прати и
примењује законске прописе из области рада месних заједница, припрема предлоге
нормативних аката који се односе на рад месних заједница из надлежности Градске управе,
припрема стручна мишљења у вези са радом месних заједница, учествује у изради
финансијског плана и плана јавних набавки месних заједница, извештаја о раду месних
заједница, пружа стручну помоћ саветима Месних заједница за спровођење избора за чланове
Савета месних заједница, као и пружање стручне помоћи Комисијама месних заједница у
погледу припреме материјала за рад и спровођење референдума о увођењу самодоприноса.
Пружа стручну помоћ месним заједницима везану за спровођење поступка јавних набавки,
учествује у изради одлука о покретању поступака јавних набавки, припреми позива и
конкурсне документације, одлука о додели уговора о јавним набавкама, припреми текста
уговора и других активности, даје стручна упутства за рад комисијама, учествује у изради
докумената и аката везаних за јавне набавке. Након пријема окончане ситуације припрема
потребну документацију коју доставља Одељењу за финансије и локалну пореску
администрацију на даљу надлежност у складу са Одлуком буџета града Смедерава за текућу
годину. Месечно издаје спискове и потврде шефовима и секретарима МЗ и МК за превоз лица
преко 65 година, након извесног времена прикупља новац и спискове, које доставља СП
“Ласта” а.д. Београд, ПО “Ласта” Смедерево. Месечно врши обраду рачуна за утрошену
енергију за уличну расвету, као и рачуне за потписане репрограме, које доставља Одељењу за
финансије и локалну пореску администрацију на даљу надлежност.
2.3.2д ОДСЕК ЗА НОРМАТИВНО - ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ
Шефица: Бојана Радовановић
телефон: 026/672-724, локал 1017
моб. 064/84-49-346
e-mail: bojana.radovanovic@smederevo.org.rs
У Одсеку за нормативно - правне, кадровске и административне послове
проучавају се позитивни прописи и анализирају постојећа акта из области радно-правних
односа; предлажу измене и допуне аката из ове области; пружају информације при тумачењу
истих; израђују појединачна правна акта (решења, одлуке) за изабрана, постављена, именована
и запослена лица, пружа стручна помоћ у вези са покретањем и вођењем дисциплинског
поступка; потписују потврде о дужини стажа за запослене, прикупљају, анализирају и
обрађују подаци за израду планова кадрова; прати се постојеће стање кадрова и усклађеност
структуре са захтевима рада; спроводи поступак за заснивање радног односа и распоређивање
радника, прикупља, анализира и спроводи пријава; припрема решења о пријему и
распоређивању радника.
2.3.2ђ ГРУПА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Руководилац: Радослав Јовановић
телефони: 026/615-712; 026/672-724, локал 1616
моб. 064/84-49-384
e-mail: grupazavs@smederevo.org.rs
Група за ванредне ситуације одређена је Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи Смедерево (број 02-73/2013-07, од
27.2.2013. године и број 02-107/2013-07 од 11.4.2013. године) и, према овом акту, послови које
обавља су:
Послови израде планова одбране и планова за ванредне прилике
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Израђује, усклађује и ажурира планове и друга документа Скупштине града, њених
органа и тела из области одбране. Прати и анализира припреме за одбрану; припрема и
обрађује извештаје, анализира информације и друге материјале из области одбране за потребе
Скупштине града и њених органа и тела; Прати рад Штаба за ванредне ситуације и учествује у
његовом раду, односно присуствује састанцима и води записник на седници Штаба и израђује
одлуке које донеси Штаб (наредбе, закључци и препоруке); сарађује са Центром
Министарства одбране Србије, сарађује са командом Војног одсека; израђује предлоге аката
које доноси Скупштина града и други надлежни органи из ове области. Израђује Нацрт
правилника о противпожарној заштити и припрема га за усвајање Градском већу и Скупштини
града Смедерева. Сарађује са противпожарном полицијом и Ватрогасним савезом и
добровољним ватрогасним друштвима у циљу унапређења и побољшања израде планских
аката из области ППЗ. Припрема нацрте аката и докумената из области противпожарне
заштите. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе и начелника Одељења.
Послови противпожарне заштите
Врши послове противпожарне заштите у складу са Законом о противпожарној заштити,
другим прописима и Правилником о ППЗ Градске управе града Смедерева. Припрема план
обуке радника Градске управе из области противпожарне заштите. Учествује у изради Нацрта
правилника о противпожарној заштити. Сарађује са противпожарном полицијом и
ватрогасним савезом и добровољним ватрогасним друштвима у циљу унапређења и
побољшања израде планских аката из области ППЗ. Стара се о исправности и обавезном
прегледању средстава за противжарну заштиту (противпожарних апарата, хидраната,
хидрантске мреже и других средстава) и атестирану од стране овлашћених организација.
Редовно врши превентивно снимање, обилажење и прегледање свих просторија и
уређаја у згради Градске управе и простор које користи Скупштина града, а нарочито
простора који су најугроженији са становишта противпожарне заштите. Сачињава извештај о
уоченом стању, предлаже мере на отклањању уочених недостатака и о томе обавештава
непосредног руководиоца. Предлаже предузимање дисциплинских мера против радника који
се не придржавају мера ППЗ на радном месту.
Стара се о обезбеђивању и обележавању противпожарних путева и њиховој сталној
проходности. Предлаже отварање и обележавање нових противопожарних излаза и путева у
складу са потребама ППЗ. Стара се о постављању упутстава за поступање у случају пожарне
опасности и пожара у згради и просторијама Скупштине града. По налогу непосредног
руководиоца предузима мере на отклањању уочених недостатака у области противпожарне
заштите, а недостатке мањег обима самостално отклања.
Административни послови за потребе Групе за ванредне ситуације
Обавља административне, једноставне документационе, статистичко-евиденционе и
оперативне послове, прима, прегледа, распоређује, евидентира и доставља у рад акта и
предмете, отпрема пошту, разводи предмете и акта, архивира предметe, прати и бележи
поруке, упознаје и подсећа руководиоца и сараднике на обавезе, умножава материјал, требује
канцеларијски материјал, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе и начелника
Одељења.
Руководилац Групе
Организује и усмерава рад извршилаца у Групи. Распоређује послове извршиоцима и
непосредно контролише рад извршиоца и динамику реализације дневних послова и радних
задатака. Обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
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2.3.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Начелница: Здравка Ковачевић Васић
телефони: 026/46-21-764; 026/672-724, локал 1721
моб. 064/84-49-191
e-mail: zdravka.kovacevicvasic@smederevo.org.rs

Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
обавља послове који се односе на:
- праћење рада јавних предузећа и јавних комуналних предузећа;
- праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих
решења и сагласности;
- праћење тока приватизације привредних субјеката у граду Смедереву;
- праћење развоја туризма града Смедерева;
- издавање решења о категоризацији кућа, станова, апартмана и соба за одмор за
изнајмљивање;
- праћење рада Локалног савета за запошљавање града Смедерева и других савета и
обављање административно-техничких послова из предметне области;
- организовање и реализацију сајамских манифестација у циљу презентације
привредних и пољопривредних потенцијала града;
- пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања предузетничких радњи, упис
промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре;
- издавање уверења о времену обављања самосталне делатности ради регулисања
пензијског стажа;
- праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима ради заштите
пољопривредног земљишта од пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града,
пожара и других елементарних непогода, као и стручне и административне послове из ове
области;
- праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим
руралног развоја и развоја водопривреде;
- праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника и других аката из области
пољопривреде и водопривреде;
- припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе;
- израду и реализацију годишњих планова и програма из области пољопривреде,
водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и руралног развоја;
- вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и
водопривреде, односно доношење одговарајућих решења;
- реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде;
- едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ пољопривредним
произвођачима на територији града из области пољопривреде, односно воћарства, ратарства,
сточарства, заштите биља и друго;
- представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу
у активностима везаним за локални економски развој;
- организацију промотивних манифестација и учешће на сајмовима и привредним
изложбама;
- организацију обилазака привредних потенцијала за потенцијалне инвеститоре;
- пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање
информација;
- пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији;
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- пружање подршке процесу стратешког планирања;
- подстицај финасирања;
- унапређење радне снаге;
- припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја за локални економски развој;
- одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за
економски развој;
- стварање и одржавање базе података;
- обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних средстава, као и подстицање
конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки;
- припрему предлога одлука и закључака о покретању поступака јавних набавки;
- припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама;
- прикупљање, анализирање и обрађивање података за израду Плана јавних набавки;
- спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације
заинтересованим понуђачима;
- прикупљање понуде и праћење рокова;
- давање стручних упутстава за рад комисија које су формиране за реализацију
одређених јавних набавки и праћење њиховог рада;
- учествовање у изради докумената и аката везаних за јавне набавке;
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у
квантитативном и квалитативном смислу;
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске
управе и начелника Одељења;
- друге послове у складу са законом и Статутом града.
У Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне
набавке образовани су:
- Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката
- Одсек за пољопривреду
- Канцеларија за локални економски развој
- Одсек за јавне набвке
2.3.3а ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РЕГИСТРАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Шефица: Снежана Савић Илић
телефон: 026/46-22-325; 026/672-724, локал 1727
моб. 064/84-49-164
e-mail: snezana.savic@smederevo.org.rs
Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката прати привредна кретања
града, токове приватизације у граду Смедереву и пословање јавних комуналних предузећа.
У Одсеку за привреду и регистрацију привредних субјеката прати се и анализира
пословање јавних предузећа у области комуналних делатности, дају сагласности на цене
услуга јавних комуналних предузећа и сагласност за цене превоза путника у градско приградском саобраћају СП „Ласта“, приватних предузетника и ауто такси превоза, анализира
стање и проблематика у области привреде и туризма на подручју града Смедерева.
Одсек обавља следеће послове: поверени послови Агенције за привредне регистре
(обрада и прослеђивање захтева за оснивање, промене и брисање радње из Регистра, уз
прописане административне таксе); прати програм пословања и извештаја о раду јавних
комуналних и јавних предузећа; доноси предлог решења о давању сагласности на ценовник
јавних комуналних предузећа и доноси решења о одређивању категорије смештајних
јединица.
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2.3.3б ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Шефица: Наташа Миладиновић
телефон: 026/672-724, локал 1665
моб. 064/84-49-291
e-mail:natasa.miladinovic@smederevo.org.rs и poljoprivreda@smederevo.org.rs
Одсек за пољопривреду обавља следеће послове: поверени послови (коришћење,
уређење, заштита и давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини); вођење
управног поступка и доношење аката из области водопривреде (водни акти) и утврђивање
накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; стручни послови у вези са радом
Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.
2.3.3в КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
телефон: 026/672-724, локал 1601
e-mail: ler.sd@smederevo.org.rs
slavica.milovanovic@smederevo.org.rs
Канцеларија за локални економски развој:
- представља локалну самоуправу на регионалном, државном и међународном нивоу у
активностима везаним за локални економски развој;
- организује промотивне манифестације и учешће на сајмовима и привредним изложбама;
- организује обиласке привредних потенцијала за потенцијалне инвеститоре;
- пружа правну и техничку подршку, даје савете и благовремено пружа информације;
- пружа помоћ локалним предузетницима приликом регистрације и пререгистрације;
- пружа подршку процесу стратешког планирања;
- подстиче финансирање;
- унапређује радну снагу;
- припрема и надзире реализацију пројеката од значаја за локални економски развој;
- одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за локални
економски развој.
2.3.3г ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Шефица: Марија Андесилић
телефон: 026/672-724, локали 1033 и 1631
моб. 064/84-49-185
e-mail: marija.andesilic@smederevo.org.rs
Основна сврха и задатак Одсека за јавне набавке је обезбеђивање економичне,
ефикасне и транспарентне употребе јавних средстава, као и подстицање конкурентности и
равноправности понуђача у поступцима јавних набавки.
У свом раду Одсек за јавне набавке обавља следеће активности:
- послови који се односе на спровођење јавних набавки добара, радова и услуга за потребе
града Смедерева;
- прикупља, анализира и обрађује податке за израду Плана јавних набавки;
- спроводи поступак оглашавања;
- припрема и доставља конкурсну документацију заинтересованим понуђачима;
- прикупља понуде, прати рокове;
- даје стручна упуства за рад комисија које су формиране за реализацију одређених јавних
набавки;
- прати рад комисија за јавне набавке;
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- учествује у изради докумената и аката везаних за јавне набавке;
- даје стручна уптуства месним заједницама, јавним предузећима и установама у вези са
спровођењем јавних набавки;
- саставља годишње и кварталне извештаје о јавним набавкама и доставља их Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији;
- прати реализацију закључених уговора.
План јавних набавки за 2014. годину; Реализацију Плана јавних набавки за 2014.
годину; План јавних набавки за 2015. годину; Реализацију Плана јавних набавки за 2015.
годину; План јавних набавки за 2016. годину, Измену Плана јавних набавки за 2016.
годину можете наћи на следећим линковима:
План, измене и реализација јавних набавки (2014; 2015. и 2016.)
Линк ка сајту града Смедерева: http://www.smederevo.org.rs/OPSTINA-SMEDEREVOJavne-nabavke---grad-Smederevo_1480_11_87__cir

2.3.4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Начелник: Дамњан Стајић
телефон: 026/46-22-257; 026/672-724, локал 1610
моб. 064/84-49-359
e-mail: damnjan.stajic@smederevo.org.rs
nacelnik.finansije@smederevo.org.rs

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију обавља послове који се
односе на:
- израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева;
- израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева;
- израду Упутства за припрему буџета града Смедерева, које садржи смернице као
основ за израду финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;
- израду Предлога одлуке о привременом финансирању града Смедерева;
- израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева;
- послове периодичног извештавања о планираним приходима и примањима и
извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева;
- израду Предлога решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- послове планирања и праћења остваривања прихода и примања и извршавања расхода
и издатака буџета града Смедерева;
- анализу захтева за финансирање директних корисника и предлагање висине
апропријације, као и поступак измене апропријације директних буџетских корисника;
- праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада
изабраних, постављених и запослених лица у органима града Смедерева;
- управљање готовином и дугом;
- контролу захтева за плаћање;
- вођење главне књиге и помоћних књига;
- информациону подршку трезорском пословању;
- усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних
корисника и са Управом за трезор;
- израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева;
- извршавање налога за пренос средстава са рачуна буџета;
- обрачун и исплата плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених
лица у органима града Смедерева;
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- припрему и израду предлога финансијских планова директних и индиректних
корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева;
- вођење евиденције о основним средствима;
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у
квантитативном и квалитативном смислу;
- праћење реализације закључених уговора у делу финансирања;
- сарађивање са координатором и пројектним тимом корисника буџета Републике
Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат;
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске
управе и начелника Одељења;
- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања
послова из делокруга Одељења у складу са прописима;
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних
прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству;
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,
односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања
локалних јавних прихода;
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода;
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као
и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода;
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима;
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем,
обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода;
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода;
- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним
стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати,
вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање
послова редовне и принудне наплате у складу са законом;
- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника;
- послове администрирања у складу са прописима;
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове за локалну
пореску администрацију у складу са важећим законским прописима;
- друге послове у складу са законом и Статутом града Смедерева.
У Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, образовани су:
- Одсек за буџет
- Одсек за трезор
- Одсек за рачуноводство
- Одсек локалне пореске администрације
- Група за утврђивање и конролу пореза
- Група за пореско књиговодство и извештавање
- Група за принудну наплату
2.3.4а ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Шефица: Весна Ћурчић
телефони: 026/46-31-113; 026/672-724, локал 1669
моб. 064/84-49-333
e-mail: vesna.curcic@smederevo.org.rs
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Буџет града Смедерева за 2015. годину; Ребалансе буџета града Смедерева за 2015.
годину; Буџет града Смедерева за 2016. годину и Ребаланс буџета града Смедерева за
2016. годину, можете погледати на следећем линку:
- Буџет 2015. година
- Буџет 2016. година
- Буџет 2017. година
На следећем линку можете погледати:
- Завршни рачун за 2013. годину - извештаји и обрасци
- Завршни рачун за 2014. годину - Одлука
- Завршни рачун за 2015. годину - Одлука
- Завршни рачун за 2016. годину – Одлука
2.3.4б ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР
телефон: 026/672-724, локал 1663
У Одсеку за трезор обављају се следећи послови:
- управљање готовином и дугом;
- буџетско рачуноводство и извештавање;
- финансијско планирање и контрола расхода буџетских корисника;
- контрола захтева за плаћање и одобравање плаћања;
- иницирање потребе задуживања у циљу одржавања ликвидности консолидованог
рачуна трезора;
- учествовање у изради периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора
локалне самоуправе;
- управљање ликвидношћу КРТ-а;
- разрада поступка пласмана и повлачења слободних средстава КРТ-а преко банкарског
система;
- периодичнео и годишње извештавање са свим рачуноводственим извештајима
прописаним Уредбом о буџетском рачуноводству;
- вођење главне књиге трезора;
- консолидација свих рачуноводствених извештаја на нивоу трезора;
- планирање и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора;
- контрола захтева за извршење расхода буџетских корисника, који се заснивају на
анализи готовинских токова, плану извршења буџета, дефинисаним дневним, месечним и
тромесечним квотама преузетих обавеза и плаћања;
- пријем и евиденција финансијске документације;
- пријем, обрада и праћење рачуна;
- припрема и овера захтева за пренос средстава;
- извршење финансијских планова корисника буџетских средстава;
- припрема и обрада докумената на основу којих се врше исплате;
- књиговодствене обраде плаћања, евидентирања примања и издатака;
- вођења дневника и главне књиге трезора.
2.3.4в ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО
Шефица: Драгана Ђуричић
телефон: 026/672-724, локал 1633
e-mail: dragana.djuricic@smederevo.org.rs
У Одсеку за рачуноводтсво обављају се следећи послови:
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- доношење финансијског плана директних корисника;
- израда финансијских планова директних буџетских корисника;
- вођење помоћних аналитичких евиденција и њихово усаглашавање са главном
књигом трезора;
- израда консолидованих периодичних и годишњих извештаја директног корисника;
- стручни послови планирања, праћења и контроле прихода и расхода месних
заједница;
- израда финансијских планова месних заједница;
- информације о реализацији финансијских планова месних заједница;
- праћење прихода средстава самодоприноса месних заједница;
- израда информација о реализацији средстава самодоприноса и годишњих
финансијских планова за месне заједнице;
- послови контирања и књижења промена на изводу месних заједница на основу
веродостојних исправа по систему двојног књиговодства, односно све пословне промене
настале на рачунима месних заједница;
- усклађивање пословне књиге, дневника, главне књиге и помоћне књиге са бруто
стањем по рачунима месних заједница;
- састављање периодичних и годишњих;
- стручни послови планирања, праћења и контроле прихода и расхода Фонда за развој
пољопривреде чији је оснивач Скупштина града ;
- припрема обрачуна за исплату аконтација и коначног обрачуна плата изабраних,
постављених, именованих и запослених лица у органима града Смедерева, боловања до 30
дана на терет исплатиоца, обрачун за исплату боловања преко 30 дана на терет Завода и
рефундација новчаних средстава од Завода, обрачун за исплату породиљских боловања,
обрачун за исплату инвалиднина инвалиду рада;
- вођење евиденције о потрошачким кредитима;
- издавање потврда радницима о исплаћеним платама;
- евиденција о издатим потврдама;
- обрачун и исплата дневница и аконтација дневница и путних трошкова;
- комплетирање извода из документације за књижење;
- припрема и обрада докумената на основу којих се врше исплате за наменске
подрачуне буџета;
- пријем и евиденција финансијске документације;
- пријем, обрада и праћење рачуна;
- припрема и овера захтева за пренос средстава и достава трезору;
- аналитичка евиденција основних средстава;
- отпис вредости основних средстава кроз појединачни обрачун амортизације сваке
године ;
- ревалоризација основних средстава према законским регулативама;
- плаћања према добављачима при набавци основних средстава;
- слагање аналитичке књиговодствене евиденције основних средстава са пописом;
- аналитичка евиденција градског пословног простора;
- послови фактурисања закупнине.

Преглед нето плата
ТАБЕЛА
опис
1
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

коефицијент
2
9,40
9,00

нето основица
3

нето износ *
4 (2*3)

9.709,41
9.709,41
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СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ГЛАВНИ АРХИТЕКТА
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

29,6
35,70
36,75

2.089,53
2.089,53
2.089,53

61.850,09
74.596,22
76.790,23

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

44,20

2.089,53

92.357,23

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ

26,56

2.089,53

55.497,92

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

36,75

2.089,53

76.790,23

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

35,70

2.089,53

74.596,22

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

33,54

2.089,53

70.082,84

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

27,11

2.278,66

61.774,47

ШЕФ ОДСЕКА

26,01

2.278,66

59.267,95

РУКОВОДИОЦИ

25,46

2.278,66

58.014,68

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА

24,91

2.278,66

56.761,42

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ТРЕЗОР

24,61

2.278,66

56.077,82

ШЕФ ОДСЕКА ЗА РАЧУНОВОДСТВО

23,66

2.278,66

53.913,10

РУКОВОД.ГРУПЕ ЗА ПОРЕСКО КЊИГ.И ИЗВЕШТ.

23,11

2.278,66

52.659,83

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК СА 10%

22,95

2.278,66

52.295,25

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

22,65

2.278,66

51.611,65

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ

21,94

2.278,66

49.993,80

СТРУЧНИ САРАДНИК СА 10%

20,98

2.278,66

47.806,29

ВИШИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА

20,87

2.278,66

47.555,63

СТРУЧНИ САРАДНИК

19,08

2.278,66

43.476,83

ВИШИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА И КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

16,51

2.278,66

37.620,68

ВИШИ САРАДНИК

15,01

2.278,66

34.202,69

ВИШИ РЕФЕРЕНТ У ФИНАНСИЈАМА И КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ И
РУКОВОДИОЦИ СА ССС

27.207,20

11,94

2.278,66

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

11,59

2.278,66

26.409,67

САРАДНИК

13,65

2.278,66

31.103,71

ВИШИ РЕФЕРЕНТ

10,85

2.278,66

24.723,46

ДАКТИЛОГРАФ, ВОЗАЧИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

10,54

2.278,66

24.017,08

АУТОМЕХАНИЧАР

9,00

2.278,66

22.786,56

НК РАДНИК

7,40

2.278,66

18.735,62

Напомена: За изабрана, постављена лица и запослене у органима града Смедерева у табели су
приказани износи основне нето плате, према важећим параметрима за обрачун исте. Такође,
запосленима са нижом стручном спремом исплаћује минимална нето плата на месечном нивоу, а
запосленима са средњом стручном спремом исплаћује се разлика до 25.000,00 динара.

Подаци о исплаћеним накнадама одборницима, члановима Градског већа,
члановима комисија и другим сталним и привременим радним телима

Редни
број

Назив комисије и других
сталних и привремених радних
тела

Број чланова који се
исплаћују

Укупан износ
исплаћених накнада
у 2016. години

1.

Комисија за процену
потреба за пружањем
додатне образовне,
здравствене и социјалне
подршке детету и ученику
Комисија за враћање
земљишта одузетог по
основу Закона о
пољопривредном
земљишном фонду и
конфискације због
неизвршених обавеза из

Укупан износ
исплаћених накнада
до 31.7.2017. године
у динарима

3

1.210.442,97

860.696,16

2

488.612,85

314.224,75

2.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

откупа
Комисија за планове
Комисија за израду
годишњег програма
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној
својини на територији
града Смедерева
Председник Скупштине
града
Техничка комисија за
оцену студије о процени
утицаја одређених
пројеката на животну
средину
Одборници Скупштине
града Смедерева
Радна тела Скупштине
града Смедерева
Градско веће града
Смедерева
Уговор о привремено и
повременим пословима

4

225.925,25

223.399,12

1

178.106,65

144.030,06

1

318.013,89

425.862,08

5 (средства
рефундира
носилац
пројекта)

69.118,29

299.955,40

69

20.712.066,23

8.908.633,34

98

199.214,97

408.686,64

10

5.477.337,34

3.280.875,80

10

2.355.620,09

2.3.4г ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Шефица: Саша Солдатовић
телефон: 026/672-724, локали 1835 и 1836
моб. 064/84-49-217
e-mail: sasa.soldatovic@smederevo.org.rs
Одсек локалне пореске администрације обавља послове који се односе на:
- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања
послова из делокруга Одсека у складу са прописима;
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних
прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству;
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода,
односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања
локалних јавних прихода;
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода;
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као
и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода;
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима;
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем,
обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода;
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода;
- израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода;
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- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним
стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној
наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и
извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом;
- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника;
- послове администрирања у складу са прописима;
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове Одсека за
локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима.

2.3.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО - КОМУНАЛНЕ И
ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Начелник: Драган Крстић
телефон: 026/46-22-021; 026/672-724, локал 1661
моб. 064/84-49-175
e-mail: nacelnik.urbanizam@smederevo.org.rs

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове обавља послове
који се односе на:
- Oбласт планирања:
- спровођење поступака за доношење планских докумената. За потребе израде нацрта
планских докумената прикупљање података, нарочито: о постојећој планској документацији,
подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији и
подацима неопходним за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, као и
подацима из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида.
Издавање информације о локацији по поднетим захтевима, потврђивање урбанистичких
пројеката и пројеката препарцелације и парцелације, доношење средњорочних и годишњих
програма уређивања грађевинског земљишта, као и формирање локалног информационог
система планских докумената и стања у простору. Израда извештаја, анализа, закључака и
нацрта одлука из ове области. Вршење стручних и административно-техничких послова за
потребе главног урбанисте. Давање мишљења о делатностима које се могу обављати у
пословном простору који је у својини Града Смедерева. Припремање Програма за постављање
привремених монтажних објеката на земљишту у јавној својини Града Смедерева, на предлог
ЈП "Урбанизам Смедерево" Смедерево. Учествовање у припреми Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева. Обављање и других послова у
складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област изградње:
- обављање послова на спровођењу обједињене процедуре електронским путем које
обухвата вођење управних и вануправних поступака, прибављање докумената уместо странака
и издавање свих законом прописаних дозвола и аката од момента планирања изградње, па до
завршетка објекта, са укњижбом као крајњим циљем, као и вођење регистра обједињених
процедура у електронском облику путем интернета: издавање локацијских услова,
грађевинских дозвола, решења о одобрењу за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола,
привремених грађевинских дозвола, потврђивање пријаве радова, на основу изјаве извођача
радова о завршетку израде темеља вршење контроле одступања геодетског снимка изграђених
темеља од грађевинске дозволе и обавештавање грађевинске инспекције о завршетку израде
темеља, на основу изјаве извођача радова о завршетку објекта у конструктивном смислу,
обавештавање грађевинске инспекције о томе, издавање употребне дозволе; као и
прибављање: услова за пројектовање, односно прикључење, објеката на инфраструктурну
мрежу, исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове
надлежности, а услов су за изградњу објеката, за обезбеђење услова за прикључење објекта на
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инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; измена локацијских
услова, односно решења о грађевинској дозволи и др. аката. Подношење захтева за покретање
прекршајног поступка против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних
овлашћења, уколико услови за пројектовање, односно прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу и друга документа која нису издата у законском року.
- обављање послова из ове области ван обједињене процедуре, кроз управне и
вануправне поступке, које обухвата: издавање решења о одобрењу постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, издавање решења о
одобрењу постављања плутајућих објеката на водном земљишту, издавање решења о
одобрењу уклањања објеката; издавање потврда на основу података о којима се води службена
евиденција и израда уверења о спецификацији посебних делова изграђених објеката, ради
уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима. Израда извештаја, анализа,
закључака и нацрта одлука из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом,
Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област озакоњења бесправних објеката:
- спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката који обухвата: израде
обавештења за допуну документације, прибављање потребне документације и података по
службеној дужности од других органа, прибављање сагласности од управљача јавног и
природног добра и управљача коридора у чијим заштитним зонама се налазе бесправно
изграђени објекти, вођење управног поступка и доношење аката у поступцима покренутим по
захтеву странке и по службеној дужности, у складу са Законом о озакоњењу. Вођење
службене евиденције о издатим решењима о озакоњењу објеката, достављање решења и
елабората геодетских радова појединачно Републичком геодетском заводу – СКН Смедерево,
ради уписа озакоњених објеката у јединствену евиденцију непокретности, израда закључака о
исправци решења на позив РГЗ-а; обрада, ажурирање и објава списка издатих решења о
озакоњењу у електронском облику, као и издавање потврда, уверења на основу података о
којима се води службена евиденција. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из
ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и
другим прописима донетим на основу Закона.
- Област комуналних делатности:
- урeђење и развој комуналних делатности, старање о обезбеђивању услова за
обављање комуналних делатности, праћење и надзор основних комуналних функција
(снабдевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, јавна
расвета и др.), израда нацрта одлука из области комуналних делатности; нацрта одлука о
оснивању ЈП и ЈКП, претходне сагласности на Предлог Правилника о раду предузећа, израда
нацрта решења: о давању сагласности на статуте наведених предузећа, сагласности на одлуке
надзорних одбора, нацрте решења о именовању директора, председника и чланова надзорних
одбора и друга акта у складу са законом и Статутом града. Издавање решења о ексхумацији и
обављање других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона.
- Инвестиције Града Смедерева:
- обављање послова Града из области: стратешког планирања, иницирања, израде и
спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за град, које
утврди Градско веће или градоначелница; пројектовања и праћења реализације буџета за
инвестиције, предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са
носиоцима и дефинисаним роковима; координирања послова имовинско-правне припреме и
припреме са планског становишта; координирања послова на изради пројектне документације
и њеном усклађивању са надлежним одељењима управа и предузећима; учествовања у
имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама; када Град није инвеститор,
координирања активности донатора (владиног и невладиног сектора) и Града у реализацији
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инвестиција; израде стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и
приватног сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној
основи; израђује планове јавних набавки и друга аката везана за јавне набавке, комуницира са
јавним набавкама за прибављање услуга, израде пројектно-техничке документације и другог,
за потребе Града; остваривање сарадње са међународним организацијама, надлежним
установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу; координирање
послова везаних за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних
инвестиција; анализирање, прикупљање и обрађивање информација и података потребних за
припрему и реализацију Плана капиталних улагања Града; припремање пројеката који се
односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру; дефинисање пројектних задатака за
израду пројектне документације; увођење извођача у посао у име Града као инвеститора;
извештавање о обиму и квалитету извршених послова; старање о благовременој динамици
реализације пројеката у складу са дефинисаним роковима; израђивање динамичких планова
остварења инвестиција, остваривање комуникације са извођачима радова, предузимање
неопходних активности за одређивање стручног надзора за извођење радова за потребе
градских инвестиција и комуницирање са стручним надзором; вршење провере грађевинске
документације – привремених и окончане ситуације; праћење реализације извођења
грађевинских радова и учествовање у пријему обављених радова; обављање стручних,
финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административнотехничких и других послова Града у области инвестиција; успостављање базе података
неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга; реализација инвестиција
које се финансирају средствима буџета; обављање и других послова који се тичу планирања,
заштите и унапређења градске инфраструктуре и имовине; припремање предлога
решења/одлука за формирање/именовање комисија за технички преглед објеката чији је
инвеститор Град, комисија за примопредају извршених радова према уговорним обавезама и
других комисија. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама
и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област заштите животне средине:
- утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова; издавање сагласности на Извештај о стартешкој
процени утицаја одређених планова и програма на животну средину; одлучивање у поступку
процене утицаја пројеката на животну средину, а сходно овлашћењима из Закона о процени
утицаја на животну средину; вођење управног поступка и доношење аката у вези са
сакупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем инертног и неопасног
отпада, у складу са Законом о управљању отпадом, као и вођење евиденције дозвола; вођење
управног поступка и доношење аката у складу са: Законом о заштити ваздуха - издавање
дозвола за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; Законом о
хемикалијама - издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење
нарочито опасних хемикалија и других; вођење управног поступка и издавање интегрисане
дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине; припремање, доношење и реализација програма и планова заштите животне
средине и сарадња са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле
квалитета животне средине и систематско праћење стања животне средине; обједињавање и
објављивање, обавештавaње јавности о случајевима акцидената; организовање и спровођење
мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење
мера на сузбијању коровске биљке амброзије; вођење локалног регистра извора загађивања;
праћење реализације програма одржавања и развоја зелених површина; припремање аката о
проглашењу и заштити одређених природних добара, као и давање сагласности на планове
управљања заштићеним подручјем и годишње програме управљања - кроз управни поступак.
Обављање поверених послова у складу са Законом о енергетици (издавање енергетске дозволе
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за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекте за
дистрибуцију топлотне енергије, издавање лиценци) и учествовање у поступку доношења
нормативних аката из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом
града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област саобраћаја:
- обављање послова техничког регулисања саобраћаја: предузимање свих мера и акција
којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а
нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за све или
поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила,
снабдевање локација, аутобуских и такси стајалишта; давање сагласности на саобраћајне
пројекте; издавање решења управљачу општинских путева и улица за измену режима
саобраћаја, за раскопавање јавне саобраћајне површине и враћање у првобитно стање, за
замену, допуну и чишћење саобраћајне сигнализације, семафора, ограда, стубића,
саобраћајних огледала и друге опреме; као и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта
одлука из ове области;
- обављање послова из области безбедности саобраћаја на општинским путевима и
улицама на територији града Смедерева: праћење стања и израду извештаја о безбедности
саобраћаја са предлогом мера за потребе Градског већа и Скупштине Града Смедерева; израда
анализа и истраживања из области безбедности саобраћаја; обављање стручних,
организационих и административно-техничких послова за потребе Савета за безбедност
саобраћаја града Смедерева; као и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из
ове области;
- обављање послова јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и
ауто-такси превоза путника: израда Плана линија градског и приградског превоза путника,
израда и вођење регистра редова вожње, регистрација и овера редова вожње градског и
приградског превоза путника; вођење управног поступка и издавање дозвола за обављање
ауто-такси превоза; израда и вођење регистра издатих ауто-такси дозвола; израда извештаја,
анализа, закључака и нацрта одлука из области јавног превоза путника;
- обављање других послова из области друмског саобраћаја на основу овлашћења из
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Закона о превозу
путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о
комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи, као и градским одлукама из
области саобраћаја; сарадња са управљачем пута, са Саобраћајном полицијом, надлежним
јавним предузећима и другим органима и институцијама. Обављање и других послова у
складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област имовинско-правних односа и управљања непокретном имовином Града:
- вођење управних поступака и доношење решења и других аката која се односе на:
експропријацију ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са утврђеним
јавним интересом, споразумно одређивање накнаде за експроприсане непокретности; пренос
права на непокретностима у државној или друштвеној својини на другог носиоца права
(административни пренос); установљавање права службености и др. - све у складу са законом
којим се уређују послови експропријације; одређивање земљишта за редовну употребу објекта
и израда предлога аката надлежном органу Града за давање сагласности за установљавање
права службености на земљишту у јавној својини Града за постављање, изградњу, доградњу
или реконструкцију комуналне инфраструктуре и електроенергетских објеката - све у складу
са Законом о планирању и изградњи; вођење управног поступка и доношење аката поводом
захтева за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду, у складу са Законом; вођење регистра стамбених заједница, именовање
професионалног управника зграде у случајевима прописаним Законом, доношење решења о
увођењу принудне управе у стамбеним зградама; вођење управног поступка и доношење аката
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у вези са: исељењем бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија; из
објеката изграђених супротно Закону о планирању и изградњи, а који се налазе на земљишту у
својини других физичких или правних лица; из станова у својини грађана, задужбина и
фондација, по захтеву власника станова или закупаца станова на неодређено време;
спровођење поступка и доношење аката о пресељењу наведених лица у одговарајући смештај;
све у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда; обављање стручних и
административних послова за потребе комисија ради доношења решења по Закону о
пољопривредном земљишном фонду, израда извештаја и информација из имовинско правне
области органима Града, сарадња са градским и државним правобранилаштвом, судовима,
надлежним министарствима, агенцијама и другим органима и организацијама;
- припремање израде нацрта и предлога аката органима Града који се односе на
располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у јавној својини Града,
прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину Града и
сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја
органима Града са предлогом мера, предлагање Градском правобранилаштву покретање
судских поступака за наплату потраживања, вођење евиденције непокретне имовине у јавној
својини града Смедерева, предузимање мера на заштити и очувању непокретне имовине у
државној својини која је дата Граду на чување и привремено коришћење, предузимање
активности у вези са уписом јавне својине Града, обавештавање Републичке дирекције за
имовину Републике Србије о свим променама у вези са уписом јавне својине; припремање:
предлога аката за давање у закуп, односно на коришћење, пословног простора којим
располаже или је носилац права јавне својине Град, предлога по захтевима закупаца и
корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању
простора и признавање уложених средстава, предлога по решењима агенција за реституцију о
враћању пословних простора и других непокретности бившим власницима, односно њиховим
законским наследницима, и спровођење свих активности након предаје простора или других
непокретности у државину, предлога за отказ уговора, информација и извештаја органима
Града у вези са пословним простором, сачињавање уговора, анекса и споразума из области
пословног простора, вођење евиденције о достављеним средствима обезбеђења плаћања и
предлагање њихове реализације, вођење евиденције о пословном простору, праћење
реализације уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу
коришћења и одржавања пословног простора и обављање других послова у складу са законом,
Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.
У Одељењу за урбанистичко – комуналне и имовинско – правне послове
образовани су:
- Одсек за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине
- Група за урбанизам
- Група за грађевинске и комуналне послове
- Група за саобраћај
- Група за заштиту животне средине
- Одсек за имовинско - правне, стамбене послове и пословни простор
2.3.5a ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО, ГРАЂЕВИНСКЕ, ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Шефица: Катарина Коџас Јовановић
телефон: 026/46-22-021; 026/672-724, локал 1634
моб. 064/84-49-154
e-mail: katarina.kodzasjovanovic@smederevo.org.rs
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У Одсеку за урбанистичко, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
средине обављају се послови који се односе на:
- начин и поступак израде и доношења планских докумената (просторне и
урбанистичке планове), усклађеност планских докумената са законском регулативом,
урбанистичко-техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистичкe
пројектe, пројектe препарцелације, односно парцелације и исправке граница суседних
парцела), вођење и одржавање регистра планских докумената, локални информациони систем
планских докумената, израду информација о локацији, издавање решења о локацијским
дозволама, издавање решења о грађевинским дозволама, издавање решења којим се одобрава
извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, издавање привремених
грађевинских дозвола, постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и пловећих постројења на водном земљишту, контролу
усаглашености темеља са главним пројектом, формирање комисије за технички преглед
објеката и издавање употребних дозвола, легализацију објеката, вођење регистра инвеститора
и издавање свих врста потврда и уверења о којима води службену евеиденцију;
- утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова, издавање сагласности на Извештај о стратешкој
процени утицаја одређених планова и програма на животну средину, одлучивање у поступку
процене утицаја пројеката (планираних и изграђених објеката) на животну средину, а сходно
овлашћењима из Закона о процени утицаја на животну средину; издавање дозвола за
сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада,
издавање одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење
евиденције дозвола и достављање података Министарству; сарадња са овлашћеним
институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне средине,
прикупљање података из ове области, обједињивање и објављивање, обавештавање јавности о
случајевима акцидента, организовање и спровођење мера заштите становништва у области
сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању коровске биљке
амброзије; припремање програма развоја зелених површина и праћење њихове реализације,
проглашавање заштићених подручја из своје надлежности, старање над заштићеним
природним добрима;
- обављање послова техничког регулисања саобраћаја који подразумевају све мере и
акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу,
а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за све
или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила,
снабдевање локација аутобуских и такси стајалишта; праћење стања безбедности саобраћаја
на подручју града Смедерева и предлагање мера за унапређење безбедности саобраћаја;
давање сагласности на саобраћајне пројекте; обављање и свих других послова дефинисаних
овлашћењима из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима,
Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о планирању и изградњи, као и градским
одлукама из области саобраћаја; сарађивање са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП, Саобраћајном полицијом, надлежним јавним
предузећима и другим органима и институцијама;
- урeђење и развој комуналних делатности, старање о обезбеђивању материјалних и
других услова за обављање комуналних делатности, праћење и остваривање основних
комуналних функција (снабдевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених
површина, јавна расвета итд.), праћење и доношење програма и планова комуналних
предузећа на територији града и њихове реализације са предлагањем одговарајућих мера,
израду нацрта одлука из области комуналних делатности.
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2.3.5б ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ
Руководилац: Дејан Стоилковић
телефон: 026/46-22-021, локал 1634
моб. 064/84-49-310
e-mail: dejan.stoilkovic@smederevo.org
obrad.munjas@smederevo.org.rs; marko.zivkovic@smederevo.org.rs; goran.stevanovic@smederevo.org.rs;
ljiljana.simanic@smederevo.org.rs

Oпис надлежности, овлашћења и обавеза (подаци о надлежностима, обавезама и
овлашћењима)

Послови из области регулисања и безбедности саобраћаја.

Послови из области јавног превоза у друмском саобраћају.

Доноси решења о техничком регулисању саобраћаја која подразумевају све саобраћајно
- техничке мере и акције којима се уређује режим саобраћаја у редовним условима и у току
радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког
саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења
саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине
категорије возила, одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног
саобраћаја, зона "30", зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и
ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за паркирање
и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично; даје
сагласност на саобраћајне пројекте привремене и сталне саобраћајне сигнализације; оверава
техничку документацију пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном
одржавању јавног пута; прати стање безбедности саобраћаја на подручју града Смедерева и
предлаже мере за унапређење безбедности саобраћаја; обавља све послове из надлежности
Одсека дефинисане законима и градским одлукама из области саобраћаја; сарађује са
Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, свим
дистрибутивним предузећима, органима и надлежним институцијама; обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења и шефа Одсека.

Обавља послове организације, планирања и развоја система јавног градског и
приградског превоза путника и ауто-такси превоза; учествује у поступку поверавања послова
за обављање јавног превоза; оверава и региструје редове вожње на линијама јавног превоза и
води регистар линија и редова вожње; доноси решења о испуњености услова за обаљање аутотакси превоза, испуњености услова за издавање исправа такси возача и такси возила; води
регистар издатих такси исправа; прати рад превозника и стање јавног градског и приградског
превоза и аото-такси превоза на подручју града Смедерева и предлаже мере унапређења;
обавља све послове из надлежности Одсека дефинисане законима и градским одлукама из
области саобраћаја; сарађује са превозницима који обављају линијски, ванлинијски и аутотакси превоз, Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП,
свим дистрибутивним предузећима, органима и надлежним институцијама; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења и шефа Одсека.
Oпис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

доношење решења у управном поступку по службеној дужности и на захтев странке,

овлашћења из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима,
Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о планирању и изградњи, као и градским
одлукама из области саобраћаја;

извештај о раду.
Уколико једна од страна у поступку или странка није задовољна донетим решењем
може у складу са упутством о правном средству које је саставни део сваког решења да уложи
жалбу коју подноси Градском већу града Смедерева, у року од 15 дана од дана достављања,
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преко овог органа, таксирану сходно Тарифном броју 5. тачка 10. Одлуке о изменама Одлуке о
градским административним таксама.
2.3.5в ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Шеф: Миодраг Јовковић
телефон: 026/672-724, локал 1676
моб. 064/84-49-165
e-mail: imovina@smederevo.org.rs и nacelnik.imovina@smederevo.org.rs
Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор обавља послове
који се односе на:
- вођење управног поступка и доношење решења која се односе на експропријацију
ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са утврђеним јавним интересом,
вођење управног поступка и доношење решења која се односе на пренос права на
непокретностима у државној или друштвеној својини на другог носиоца права на
непокретности у друштвеној или државној својини (административни пренос), вођење
управног поступка и доношење решења која се односе на установљавање права службености,
вођење управног поступка за споразумно одређивање накнаде за експроприсане
непокретности, вођење управног поступка и доношење решења о поништају или измени
правноснажног решења о експропријацији и административном преносу, све у складу са
законом којим се уређују послови експропријације, одређивање земљишта за редовну
употребу објекта и израду предлога надлежном органу Града за давање сагласности за
установљавање права службености на земљишту у јавној својини Града за постављање,
изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и електроенергетских
објеката све у складу са Законом о планирању и изградњи, вођење управног поступка и
доношење аката поводом захтева за претварање права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду у складу са Законом, вођење управног поступка и
доношење аката у вези са исељавањем бесправно усељених лица из станова и заједничких
просторија у складу са Законом о становању, стручне и административне послове за потребе
комисија везане за доношење решења по Закону о пољопривредном земљишном фонду, израду
извештаја и информација из имовинско правне области органима Града, сарадњу са градским
и државним правобранилаштвом, судовима, надлежним министарствима и другим органима и
организацијама;
- припрему израде нацрта и предлога аката органима Града који се односе на
располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у јавној својини Града,
прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину Града и
сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја
органима Града са предлогом мера, предлагање Градском правобранилаштву покретање
судских поступака за наплату потраживања, евиденцију непокретне имовине у јавној својини
града Смедерева, предузимање мера на заштити и очувању непокретне имовине у државној
својини која је дата Граду на чување и привремено коришћење, предузимања активности у
вези са уписом јавне својине Града, обавештавање Републичке дирекцији за имовину
Републике Србије о свим променама у вези са уписом јавне својине, евидентирање скупштине
зграда и савета зграда у складу са Законом о одржавању стамбених зграда, припрему предлога
за давање у закуп пословног простора чији је корисник или носилац права јавне својине Град,
предлога решења за давање на коришћење пословног простора чији је носилац права јавне
својине Град, предлога за давање начелне сагласности носиоцима права коришћења за давање
у закуп пословног простора, предлога по захтевима закупаца и корисника у вези са
одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању простора и
признавање уложених средстава, предлога по решењима агенција за реституцију о враћању
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пословних простора и других непокретности бившим власницима односно њиховим
законским наследницима и спровођење свих активности након предаје простора или других
непокретности у државину, предлога за отказ уговора, информација и извештаја органима
Града у вези са пословним простором, сачињавање уговора, анекса и споразума из области
пословног простора, достављање података агенцији за реституцију и Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије, вођење евиденције о достављеним средствима обезбеђења
плаћања и предлагање њихове реализације, вођење евиденције о пословном простору, праћење
реализације уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу
коришћења и одржавања пословног простора и обавља друге послове у складу са законом,
Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.

2.3.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Начелница: Виолета Максимовић
телефон: 026/41-50-500 и 026/41-50-501
моб. 064/84-49-100
e-mail: violeta.maksimovic@smederevo.org.rs

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, обавља послове
инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које
одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне
средине, у области образовања и васпитања, у области трговине ван продајног објекта, осим
даљинске трговине, обавља послове Комуналне полиције као и послове принудног извршења,
опште и правне послове, у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона.
У оквиру Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције обављају се
послови у складу са позитивним законским прописима и то:
- Комунална инспекција обавља поверене послове, који се односе на надзор над
трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, инспекцијски надзор над
спровођењем Закона о становању и одржавању зграда, као и у погледу истицања и
придржавања радног времена и истицања пословног имена.
Осим поверених послова Комунална инспекција обавља и инспекцијски надзор над
извршењем закона и градских прописа који се односе на обављање комуналних делатности и
то:
- производња и снабдевање корисника одговарајућим комуналним производом;
- прочишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- одржавање чистоће у градским и сеоским насељима;
- снабдевање града топлотном енергијом;
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, као и других
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;
- уређење и одржавање јавних паркиралишта;
- одржавање и коришћење јавне расвете;
- уређење, одржавање и коришћење пијаца;
- одржавање бунара и јавних чесми;
- уређење и одржавање градске кафилерије и организација службе за хватање паса
луталица;
- одржавање градске и сеоских депонија;
- одржавање и уређење гробаља;
- одређивање услова и начина постављања привремених покретних продајних објеката;
- држање домаћих животиња;
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- контролa над распоредом радног времена у области промета на мало, угоститељства,
занатства и других услужних делатности;
- вођење управног и покретање прекршајног поступка у предметима комуналне
инспекције;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
- Грађевинска инспекција обавља поверене послове који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка;
- доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу
објеката и Закона о становању и одржавању зграда;
- доноси решења за уклањање објеката или његовог дела који су изграђени без
грађевинске дозволе;
- сачињава Програм уклањања објеката;
- сарадња са лицем или службом одговорном за организацију поступка принудног
извршења;
- врши надзор над усклађеношћу радова који се изводе са техничком документацијом
за изградњу објеката, односно законом и прописаним стандардима;
- доноси решења о обустави радова, ако се објекат не гради према грађевинској
дозволи;
- врши надзор над коришћењем објеката;
- подноси захтеве за покретање прекршајних и других поступака у складу са
овлашћењима из закона и других подзаконских аката и издаје прекршајне налоге;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
- Саобраћајна инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова
поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и
других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева;
- надзор над обављањем јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају и то:
- такси превоз путника;
- јавни превоз путника и превоз путника за сопствене потребе;
- јавни превоз терета и превоз терета за сопствене потребе;
- контролa важећих и оверених редова вожње и друге документације у вези са
обављањем делатности јавног превоза путника;
- контрола изграђености и опремљености аутобуских стајалишта;
- поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза;
- контрола општинских путева, улица и некатегорисаних путева у експлоатацији са
аспекта безбедности саобраћаја на путу;
- контрола постављања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- контрола радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева,
улица и некатегорисаних путева, њихових делова и путних објеката;
- контрола стања општинских путева, улица и некатегорисаних путева, њихових делова
и путних објеката;
- контрола заузећа јавних саобраћајних површина;
- контрола услова одвијања саобраћаја на општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима;
- контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних објеката;
- вођења управног поступка;
- подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног
преступа и издавање прекршајног налога;
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- прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске
управе;
- припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор;
- друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона.
- Инспекција за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка;
- доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора у области заштите животне средине у делу поверених послова и то:
- надзор над објектима за које одобрење за градњу издаје Град, контрола испуњености
прописаних услова за обављањe делатности привредних субјеката у погледу заштите животне
средине;
- надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења;
- надзор у делу заштите од буке од извора који се стављају у промет и коришћење;
- надзор над спровођењем мера заштите у поступцима процене утицаја на животну
средину;
- надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада,
односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног
отпада за које Град издаје дозволу за управљање отпадом;
- надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за постројења и
активности за које дозволу за управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган Града;
- надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за
изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града;
- надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених
природних добара који су актом града проглашени заштићеним подручјима;
- надзор у области управљања хемикалијама, односно над обављањем делатности
промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни
орган Града;
- надзор над постројењима и активностима који подлежу издавању интегрисане дозволе
(IPPC) за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган Града;
- поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености
услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности;
- друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона из области заштите животне средине.
- Просветна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом Закона
и других прописа из области образовања и васпитања и врши контролу над радом установа у
области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у делу поверених послова
и то:
- поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области
образовања и васпитања и општих аката;
- остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља
и запослених;
- остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља;
- обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
- поступка уписа и поништавања уписа у школу, ако је обављен супротно овом закону;
- испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
- прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа;
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- у поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова у
случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;
- друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.
Комунална полиција обавља послове који се односе на:
- одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну
делатност и то: снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће,
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних
ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају;
ауто-такси превоза; постављање привремених пословних објеката; противпожарне заштите;
заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање
комуналних објеката; пијаца; гробља; паркова; зелених и других површина јавне намене; јавне
расвете; стамбених и других објеката;
- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналних и других делатности из надлежности града;
- остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају,
у складу са законом и прописима града;
- заштиту животне средине;
- заштиту културних добара;
- заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;
- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање у Граду,
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града;
- покретање прекршајног поступка у предметима Комуналне полиције;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
Послови принудног извршења
- организовање и спровођење принудних извршења решења Одељења;
- обављање прегледа објеката ради утврђивања начина извршења, процену радне снаге
и механизације за спровођење извршења, доношење плана и програма и утврђивање динамике
извршења, састављање записника о принудном извршењу;
- сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који
учествују у пословима принудног извршења ради предузимања мера да се на објектима који су
предмет извршења искључи електрична енергија, плин, птт, водовод и канализација и други
инфраструктурни садржаји, обезбеђење присуства припадника Министарства унутрашњих
послова, утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и
друго).
Послови Система 48
- прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем;
- прослеђује захтеве и пријаве грађана члановима Система 48, односно корисницима у
јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе;
- добијене одговоре на захтев грађана од стране јавних предузећа, инспекцијских
служби и других служби Градске управе администратор прослеђује грађанину који је захтев
поднео;
- прати добијене одговоре и исте ажурира;
- по потреби, сачињава извештаје о примљеним захтевима и пријавама грађана и
прослеђеним одговорима грађанима.
Правни послови
- пружање стручне помоћи извршиоцима у вођењу управног поступка и припреми
решења и закључака, захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредне
преступе, кривичних пријава, обраду приговора и жалби;
- давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку;
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- праћење прописа из области делокруга рада Одељења;
- израда предлога нових, као и измена и допуна постојећих Одлука из надлежности
Одељења;
- припрема и обједињавање одговора, извештаја и других аката Одељења према
органима града, градском правобранилаштву, државним органима и организацијама и слично;
- припрема анализа, извештаја и информација о раду Одељења.
Административни послови
- вођење обједињене евиденције присутности на раду запослених у Одељењу,
организовање послова пријема, евидентирања, распореда предмета и поште, пријем и
експедицију предмета за архивирање и експедицију поште.
2.3.6а ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Руководилац: Мирослав Илић
телефони: 026/46-27-902; 026/672-724, локал 1715
моб. 064/84-49-341
e-mail: miroslav.ilic@smederevo.org.rs i komunalna.policija@smederevo.org.rs
Комунална полиција, у обављању својих послова, сарађује са грађанима у складу са
Законом о комуналној полицији и другим прописима којима се уређује обављање комуналних
и других послова из надлежности Града.
Комунална полиција обавља послове који се односе на:
- одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну
делатност и то: снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода: јавне чистоће,
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних
ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају;
ауто-такси превоза; постављање привремених пословних објеката; противпожарне заштите;
заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање
комуналних објеката; пијаца; гробља; паркова; зелених и других јавних површина; јавне
расвете; стамбених и других објеката;
- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналних и других делатности из надлежности града;
- остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају,
у складу са законом и прописима града;
- заштиту животне средине;
- заштиту културних добара;
- заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;
- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање у граду,
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
Адреса на коју грађани могу да се јаве директно Комуналној полицији је: Улица
Омладинска број 1, 11 300 Смедерево, контакт телефон 026/46-27-902, електронска адреса:
komunalna.policija@smederevo.org.rs
Овлашћено лице за сарадњу са медијима је руководилац Комуналне полиције
Мирослав Илић, телефон 064/84-49-341.
Одредбама члана 16. став 1. ЗОКП-а предвиђено је да комунални полицајац у
обављању послова комуналне полиције има следећа овлашћења:
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1. упозорење
2. усмено наређење
3. провера индетитета
4. довођење
5. преглед лица и предмета
6. привремено одузимање предмета
7. видео надзор
8. употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање
На основу члана 4. став 1 Закона о комуналној полицији, Комунална полиција пружа
помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама које на
основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или
других странака, када по оцени надлежног органа града или овлашћене организације постоје
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства
комуналних полицајаца.
Комунална полиција, дакле, треба да обезбеди бољи рад градских органа и очување
градских добара, као и да грађанима омогући да имају свој мир и да живе у чистијем и
уреднијем граду. Сврха комуналне полиције јесте да служи граду и грађанима тако што ће
обезбедити да се доследно поштују закони и градски прописи о комуналном и другом реду.
Комунална полиција може примити усмену, писмену, телефонским путем и путем e-mail
пријаву грађана на коју је у законској обавези да у што краћем периоду изађе на терен и
провери наводе пријаве, ако постоји оправданост пријаве лице упозори, нареди или против
истог покрене захтев за вођење прекршајног поступка, а уколико није у надлежности
комуналне полиције иста је у обавези да писменим путем обавести други надлежни орган о
чињеничном стању.
Комунална полиција је у законској обавези да пружи услугу грађанима и да им увек
буде на располагању, припадник Одсека комуналне полиције је у законској обавези да и када
није на дужности грађанима на постављена питања да адекватне одговоре. Грађани могу
поднети пријаву, по којој ће се у што краћем року изаћи на терен и након тога подносиоца
пријаве известити.
Поступак ради пружања услуга: грађани се могу обратити комуналној полицији
усменим путем, писмно, телефонским путем, подношењем пријаве преко писарнице Градске
управе, e-mail и преко Система 48 (call centar), на који у року од 48 сати добијају одговор шта
ће и када ће нека радња бити предузета од стране комуналне полиције. Грађани могу поднети
пријаву на рад комуналне полиције, на одређеног припадника исте и у случају да нису
задовољни донетом одлуком подношењем писменог захтева начелнику Одељења за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
Комунална полиција има ЈИСБП (јединствени информациони систем базе података) у
којој се налази све поднете пријаве грађана, све провере индетитета лица, све поднете пријаве
ка надлежним органима, сва обавештења и дописи ка другим службама.
Комунална полиција све предмете након завршавања истих архивира и предаје архиви
Градске управе, за своју базу података комунална полиција има комплетну документацију коју
чува у електронској бази података, као и техничку документацију у ормарима унутар
Одељења.
Комунална полиција у свом поседу чува све дописе грађана, примљену електронску
пошту, службене белешке, представке странака у поступку.
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2.3.6б ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
телефон: 026/46-23-718
Одсек за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
- инспекцијски надзор над извршавањем закона и прописа Града који се односе на:
обављање комуналних делатности, одржавање и чишћење јавних површина, опште уређење
града, услове и начин постављања привремених објеката, градске пијаце, држање домаћих
животиња, радно време, одржавање јавних зелених површина, градску канализацију и градски
водовод;
- инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба Закона о
планирању и изградњи, доношење решења за рушење објеката који су изграђени без одобрења
за изградњу и налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу,
вршење надзора над коришћењем објеката;
- вођење управног поступка у предметима грађевинске и комуналне инспекције;
- инспекцијски надзор над применом прописа чије је извршење поверено органу
локалне самоуправе поред напред наведеног и из области саобраћаја и заштите животне
средине;
- заштиту и унапређење животне средине;
- друге послове утврђене законом или прописима донетим на основу закона.
2.3.6в ГРУПА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
телефон: 026/41-50-500
1. Организација Комуналне инспекције
Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем закона
и градских прописа, у области обављања комуналних делатности, коришћења, одржавања и
чувања комуналних објеката, уређења јавних површина и јавних зелених површина, добара у
општој употреби, њиховог функционисања, коришћења и заштите, унапређење и заштите
права житеља градског и сеоских насељених места у граду Смедерево на несметано
коришћење комуналних производа, инфраструктуре, јавних и зелених површина опште
намене, објеката, уређаја и других садржаја на њима, под условима прописаним законом и
градским прописима, као и испуњење обавеза свих субјеката којима је одлуком Скупштине
града поверено вршење одређених комуналних делатности и друге послове утврђене Законом
и прописима Скупштине града, одлукама и закључцима Градоначелника града Смедерева и
решава у првом степену на основу одредби Закона о општем управном поступку.
Странкама је радним даном, у периоду од 730 до 1530 часова, на располагању дежурни
инспектор, ангажован на пријему усмених представки и давању информација из делокруга
рада Комуналне инспекције, које се могу добити телефоном 026/41-50-500.
2. Послови из делокруга надлежности комуналне инспекције
Комунална инспекција врши инспекцијски надзор стања комуналних објеката и
пружања комуналних услуга комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града
Смедерева и којима је одлукама од стране Скупштине града поверено вршење комуналне
делатности у областима:
- водоснабдевања, одржавања и експлоатације градске водоводне мреже, објеката и
уређаја, фонтана, јавних чесама и бунара;
- функционисања и одржавања фекалне, мешовите и атмосферске канализације, објеката,
инсталација и уређаја;
- функционисања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода;
- снабдевања топлотном енергијом и одржавања објеката, уређаја и инсталација за
производњу и испоруку топлотне енергије;
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одржавања чистоће јавне и јавне зелене површине опште и посебне намене, објеката,
уређаја и инсталација на њима, уклањања и депоновања смећа и одржавања депонија;
- функционисање и одржавање постројења за прераду смећа и отпадних материја;
- функционисања, одржавања и уређивања пијаца;
- функционисање јавних паркинга и јавних гаража;
- функционисања, одржавања и уређивања гробаља и начина сахрањивања на њима;
- функционисања градске кафилерије, карантина, прихватилишта за животиње без
старања господара, јавних WC - а, јавних купатила;
- одржавања путева, улица и других јавних и јавних зелених површина у граду и
насељеним местима града Смедерева;
- функционисања и одржавања јавне расвете и других уређаја;
- одржавања споменика и скулптуралних дела;
- функционисања и одржавања других комуналних делатности од локалног интереса.
3. Други послови из делокруга надлежности Комуналне инспекције
Поред вршења инспекцијског надзора над пружањем услуга из области комуналних
делатности комунална инспекција обавља и надзор над условима држања, поступања и
заштите домаћих животиња на територији града Смедерева, над распоредом радног времена у
области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности и над
кућним редом у стамбеним и стамбено-пословним зградама.Комунална инспекција такође
издаје одобрења и врши наплату локалне комуналне таксе за привремено заузеће дела
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу.
Комунална инспекција ућествује у изради предлога и нацрта одлука, разних
информација и извештаја из оквира своје надлежности за потребе Скупштине града, Градског
већа и Градоначелнице града.
4. Права и дужности комуналног инспектора
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има право и дужност да:
- прегледа опште и поједимачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне
делатности и других правних и физичких лица;
- прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне
просторије;
- саслуша и узима изјаве од одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других
правних и физичких лица;
- наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима
на основу закона;
- наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака у обављању комуналне делатности;
- прегледа објекте,постројења и уређаје који представљају унутрашње инсталације и припадају
кориснику комуналне услуге;
- наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама;
- изриче новчану казну на лицу места издавањем прекршајног налога;
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка;
- наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су оне
ту остављене противно прописима;
- наложи решењем уклањање ,односно премештање возила са површина јавне намене ако су
остављена противно прописима, као и уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила;
- забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
- забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног простора;
- забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера,
као и на местима која нису одрешена као регистроване комуналне депоније;
-
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- забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван за то одређене локације;
- забрани решењем одлагање отпада и отпадни материја у водотокове и на обале водотока;
- забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад;
- забрани решењем уништења ограда, клупа и дечијих игралишта;
- забрани решењем иништење зелених површина;
- предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.
Комунални инспектор је дужан да узима у поступак пријаве правних и физичких лица у
вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам дана о
резултатима поступка обавести подносиоца пријаве. О сваком извршеном прегледу и радњама
комунални инспектор саставља записник, у складу са законом. Записник се обавезно доставља
вршиоцу комуналне делатности, односно другом правном или физичком лицу над чијим је
пословањем, односно поступањем извршен увид.
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен
или је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана извршеног
надзора донеће решење о отклањању неправилности и одредиће рок за њеноотклањање. На
решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Градском већуу року од 15 дана од
дана достављања решења, сем ако је законом другачије предвиђено. О жалби Градско веће
одлучује у роу од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не одлаже извршење решења
комуналног инспектора. Решење Градског већа је коначно у управном поступку и проти њега
се може покренути управни спор.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са комуналном полицијом,
инспекцијским службама Републике Србије, другим организацијама и установама у складу са
законом, а сарадња нарочито обухвата међусобно обавештавање, размену информација,
пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова комуналне инспекције.
2.3.6г ГРУПА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
телефон: 026/41-50-504
Грађевинска инспекција обавља поверене послове који се односе на вођење управног
и извршног поступка, доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку
инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, доноси
решења за уклањање објеката или његовог дела који су изграђени без грађевинске дозволе,
сачињава Програм уклањања објеката, извршава решења о уклањању објеката или његовог
дела који су изграђени без грађевинске дозволе, доноси решења о обустави радова ако се
објекат не гради према грађевинској дозволи, врши надзор над коришћењем објеката, обавља
и друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим
на основу Закона.
Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор у области урбанизма и
грађевинарства, а на основу Закона о планирању и изградњи, закључка градоначелника Града,
закључка Градског већа и одлука Скупштине града и других прописа, води управни поступак,
сходно одредбама ЗУП-а, доноси решења и закључке у вези рушења бесправно подигнутих
објеката, сарађује са референтом извршења, врши надзор над усклађеношћу радова који се
изводе са техничком документацијом за изградњу објеката, односно законом и прописаним
стандардима, надзор над изградњом и реконструкцијом инвестиционих објеката у својини
грађана са предузимањем одговарајућих управних мера, подноси захтев за покретање
прекршајних и других поступака у складу са овлашћењима из Закона и других подзаконских
аката, открива бесправну градњу и предузима Законом предвиђене мере, врши пријем
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странака уз давање потребних објашњења у вези са остваривањем њихових права, обавља и
друге послове у складу са Законом по налогу руководиоца Групе и начелника Одељења.
Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора, има право и дужност да
проверава да ли:
- привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно
лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на
пројектовању или грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
- је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета
пријава о почетку грађења;
- је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са законом;
се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола,
односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из члана
закона;
- је градилиште обележено на прописан начин;
- материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
- је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне средине;
- на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност
његовог коришћења и околине;
- извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције
на прописани начин;
- се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
- је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
- се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола;
- обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.
Грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објеката и да
предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље
људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем
утиче на стабилност и сигурност објекта.
У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима
изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта,
као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања
чињеничног стања.
Грађевински инспектор је дужан да пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова
у области инспекцијског надзора и да даје стручна објашњења и мишљења, као и да
непосредно учествује у вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно.
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да:
1) нареди решењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово
грађење завршено без грађевинске дозволе;
2) наложи решењем уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање, ако се објекат
гради, односно изводе радови без решења из члана 145. овог закона;
3) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за
прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској
дозволи, односно главном пројекту, а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно
измени грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела;
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4) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу, у
складу са овим законом;
5) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за
прибављање грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу решења
из члана 145. закона потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у остављеном
року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно
његовог дела;
6) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за
прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са
главним пројектом, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да
наложи решењем уклањање изграђених темеља;
7) наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење,
односно извођење радова и после доношења решења о обустави радова;
8) наложи решењем уклањање привременог објекта из члана 147. овог закона протеком
прописаног рока;
9) наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања објекта,
односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања без решења о дозволи уклањања
објекта, односно његовог дела;
10) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није решењем одредио стручни надзор,
у складу са овим законом;
11) нареди спровођење других мера, у складу са овим законом.
Решење о уклањању објекта, односно његовог дела односи се и на делове објекта који
нису описани у решењу о рушењу, а настали су након састављања забележбе и чине једну
грађевинску целину.
Кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да:
1) се у току грађења не предузимају мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине, наредиће решењем инвеститору, односно извођачу радова мере за
отклањање уочених недостатака, рок њиховог извршења, као и обуставу даљег извођења
радова док се ове мере не спроведу, под претњом принудног извршења на терет инвеститора,
односно извођача радова;
2) извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују не
одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
решењем ће обуставити даље извођење радова док се не отклоне утврђени недостаци;
3) градилиште није обележено на прописан начин, односно прибављена писмена
потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом, наложиће решењем
обуставу радова и одредиће рок за отклањање недостатака, који не може бити дужи од три
дана.
Решење из става 1. овог члана може се донети и усменим изрицањем на лицу места, уз
обавезу инспектора да писмени отправак изради у року који не може бити дужи од пет дана.
Рок за извршење и рок за жалбу почињу да теку од дана доношења усменог решења.
Ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да:
1) привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, односно лице
коме је поверено вршење стручног надзора над грађењем објекта, односно извођењем радова
не испуњава прописане услове, забраниће решењем даље извођење радова до испуњења
услова;
2) на објекту који се гради или који је изграђен постоје недостаци који представљају
непосредну опасност по стабилност, односно безбедност објекта и његове околине и живот и
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здравље људи, забраниће решењем коришћење објекта или његовог дела док се не отклоне
утврђени недостаци;
3) се објекат за који је издата грађевинска дозвола користи без употребне дозволе,
наредиће инвеститору прибављање употребне дозволе у року који не може бити краћи од 30
ни дужи од 90 дана, а ако је инвеститор не прибави у утврђеном року донеће решење о
забрани коришћења објекта;
4) се објекат за који је издата грађевинска и употребна дозвола користи за намену која
није утврђена грађевинском и употребном дозволом, наложиће прибављање грађевинске
дозволе, односно решења из члана 145. закона у року од 30 дана, а ако инвеститор не прибави
грађевинску дозволу, односно решење из члана 145. закона у остављеном року, донеће
решење о забрани коришћења објекта;
5) се коришћењем објекта доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност
суседних објеката, безбедност околине или угрожава животна средина, наложиће извођење
потребних радова, односно забранити коришћење објекта, односно дела објекта;
6) објекат за који је издата грађевинска дозвола, који није завршен у року садржаном у
пријави почетка грађења објекта, односно извођења радова, наредиће решењем инвеститору
да у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана, заврши грађење објекта, односно
извођење радова, а ако инвеститор не заврши објекат у остављеном року, поднеће пријаву за
учињени прекрашај, односно привредни преступ.
Странке бесправну градњу пријављују писменим путем или могу телефонским
позивом, такође и електронским путем. Након добијања пријаве и изласком на терен,
инспектор у присудству странке сачињава записник и уколико утврди да странка не поседује
одобрење за грађење – грађевинску дозволу или одговарајуће решење надлежног органа,
налаже Решењем уклањање објекта.
Уколико инвеститор не поступи по Решењу, доноси се Закључак о дозволи извршења.
Жалба на горе наведено подноси се Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфроструктуре или Градском већу града Смедерева.
2.3.6д ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Руководилац: Саша В. Петровић
телефон: 026/41-50-505
моб. 064/84-49-128
e-mail: sasa.v.petrovic@smederevo.org.rs
Саобраћајна инспекција, обавља надзор над применом прописа у оквиру послова
поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и
других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева;
- надзор над обављањем јавног превоза путника и ствари у друмском саобраћају, и то:
- такси превоз путника;
- линијски, ванлинијски и превоз путника за сопствене потребе;
- линијски, ванлинијски и превоз ствари за сопствене потребе;
- контрола важећих и оверених редова вожње и друге документације у вези са
обављањем делатности јавног превоза путника;
- контрола изграђености и опремљености аутобуских стајалишта;
- поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза;
- контрола јавног пута у експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу;
- контрола постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- контрола радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева и
улица, његовог дела и путног објекта;
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- контрола стања општинских путева и улица, њихових делова и путних објеката;
- контрола заузећа јавних саобраћајних површина;
- контрола услова одвијања саобраћаја општинским путевима;
- контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних објеката;
- вођење управног поступка;
- подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног
преступа;
- прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске
управе;
- припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор;
- друге послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона.
Саобраћајни инспектор Градске управе града Смедерева врши контролу и
инспекцијски надзор у поступку примене Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о
јавним путевима, Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града
Смедерева, Одлуке о некатегорисаним путевима, Одлуке о постављању пловила на делу обале
и водног простора на територији града Смедерева, Одлуке о аутобуским стајалиштима на
територији града Смедерева, Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији
града Смедерева, Одлуке о ауто-такси превозу и других подзаконских аката донетих на основу
наведених закона, закључака градоначелника Града и закључака Градског већа.
Саобраћајни инспектор Градске управе града Смедерева обавља послове који се односе
на инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује област
саобраћаја на територији града Смедерева:
- прегледа возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају и контролише
потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, товарне
листове, саобраћајне дозволе и друго; прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и
другу документацију предузећа које управља аутобуском станицом у вези са обављањем
делатности пружања станичних услуга; контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре
о ванлинијском превозу са списковима путника и другу документацију у вези са обављањем
делатности јавног превоза; контролише отпремнице, спискове радника и других лица која
имају право на превоз за сопствене потребе и друге документе у вези са обављањем превоза
ствари и лица за сопствене потребе; утврђује идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих
исправа; контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за сопствене
потребе; контролише уговоре, превозне исправе и пословање наручилаца превоза, односно
корисника превоза, који се односе на превоз.
- контролише: стање градског пута, улице у насељеном месту или некатегорисаног
пута његовог дела и путног објекта; правилно одржавање градског пута и улице у насељеном
месту, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима
којима се осигурава способност градског пута, његовог дела и путног објекта за несметано и
безбедно одвијање саобраћаја; услове одвијања саобраћаја на градском путу и улици у
насељеном месту; да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите градског
пута и улице у насељеном месту;да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом;
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да:
- подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да превозник не обавља линијски превоз
путника у складу са овереним редом вожње;
- нареди отклањање недостатака у погледу: испуњености прописаних услова и начина за
обављање јавног превоза и превоза за сопствене потребе; прописаних услова за рад
аутобуских станица и аутобуских стајалишта; уредне контроле техничке исправности возила;
придржавања реда вожње; пословања предузећа које управља аутобуском станицом и
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пословања превозника и извршавања задатака и послова посаде возила; забрани наплату
станичних услуга на станицама које не испуњавају прописане услове; забрани превоз и
употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно средства употребљавају
противно прописима; искључи возило којим се врши јавни превоз и превоз за сопствене
потребе противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и
регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног искључивања возила истог
превозника, предузећа, другог правног лица, предузетника или грађанина у трајању од пет
дана; привремено одузме возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног
преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и
изда потврду о одузимању возила;
- предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила, на градском путу и улици у насељеном месту, његовом делу
или путном објекту; предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану
саобраћаја или саобраћаја одређене врсте возила, на градском путу и улици у насељеном
месту, његовом делу или путном објекту; нареди отклањање недостатака на градском путу,
улици у насељеном месту и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту којима
се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; нареди рушење или уклањање
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала подигнутих, остављених или
постављених супротно одредбама закона; искључи из саобраћаја на градском путу возило
којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе; привремено забрани саобраћај на
градском путу, његовом делу или путном објекту ако је градски пут или улица у насељеном
месту, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може одвијати безбедан
саобраћај.
У обављању инспекцијског надзора инспектор обавља следеће активности:
- израђује месечни и годишњи план инспекцијског надзора;
- поступа по службеној дужности;
- поступа по пријавама, захтевима странака и извештава о предузетим мерама;
- сачињава записнике о утврђеном чињеничном стању;
- доноси решења и закључке;
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка;
- подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве;
- учествује у припреми информација за државне органе и медије;
- припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду;
- прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору;
- у области администрације води канцеларијску администрацију;
- обавља друге послове инспекцијског надзора на основу градских Одлука, као и по налогу
руководиоца Групе, наченика Одељења и начелника Градске управе.
Опис поступака за подношење захтева и опис поступања по добијеном захтеву
Саобраћајни инспектор може покренути управни поступак по службеној дужности,
као и по захтеву, односно пријави странке.
Странка може пријавити проблем на један од следећих начина:
1. Личним доласком у Услужни центар Градске управе Смедерево, Улица Омладинска бр. 1,
11 300 Смедерево или путем поште, подношењем пријаве, односно захтева инспектору
телефонским путем на број CALL CENTRA 026/649-100 или инспекције на број
026/41-50-505
Путем е-маил: sistem48@smederevo.org.rs или saobracajna@smederevo.org.rs
Путем wеб портала: www.smederevo.org.rs
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Уколико се ради о захтеву странке, а за доношење првостепеног решења није потребно
спроводити посебан испитни поступак, инспектор је дужан да донесе решење у року од месец
дана и достави га странци. У осталим случајевима инспектор је дужан да донесе првостепено
решење у року од 2 месеца од дана предаје захтева. Странка има право жалбе на донето
решење, која се подноси у року од 15, односно 8 дана од дана пријема решења другостепеном
органу (Министарству надлежном за послове саобраћаја, односно Градском већу града
Смедерева).
Жалба мора бити допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Решење
по жалби мора се донети и доставити странци најкасније у року од два месеца рачунајући од
дана предаје жалбе.
2.3.6ђ ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Руководилац: Славица Радивојевић
телефон: 026/41-50-503
моб. 064/84-49-189
e-mail: slavica.radivojevic@smederevo.org.rs
Надлежност, поступање, овлашћења и обавезе инспекције за заштиту животне средине
Инспекција за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка, доношење управних аката и обављање управних
радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите животне средине у делу
поверених послова и то:
- надзор над објектима за које одобрење за изградњу издаје Град, контрола испуњености
прописаних услова за обављање делатности привредних субјеката у погледу заштите животне
средине;
- надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења;
- надтор у делу заштите од буке од извора који се стављају у промет и коришћење;
- надзор над спровођењем мера заштите у поступцима процене утицаја на животну средину;
- надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над
радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које
Град даје дозволу за управљање отпадом;
- надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за постројења и активности за
које дозволу за управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган Града;
- надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и
почетак рада издаје надлежни орган Града;
- надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених
природних добара који су актом града проглашени заштићеним подручјима;
- надзор у области управљања хемикалијама, односно над обављањем делатности промета
односно коришћења нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни орган
Града;
- надзор над постројењима и активностима који подлежу издавању интегрисане дозволе
(ИППС) за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган Града;
- поступање са захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова
у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности;
- друге послове у складу са Законом, Статумом града, одлукама и другим прописима донетим
на основу Закона из области заштите животне средине.
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Послови вршења инспекцијског надзора из области заштите животне средине обављају
се као поверени послови у складу са овлашћењима утврђеним прописима из области заштите
животне средине, а у складу са Законом о државној управи, Законом о инспекцијском надзору,
Законом о општем управном поступку и Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.
У обављању инспекцијског надзора инспектор обавља следеће активности:
- израђује месечни и годишњи план инспекцијског надзора;
- поступа по службеној дужности;
- поступа по пријавама, захтевима странака и извештава о предузетим мерама;
- сачињава записнике о утврђеном чињеничном стању;
- доноси решења и закључке;
- подноси захтеве за покретање прекршајног поступка;
- подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве;
- учествује у припреми информација за државне органе и медије;
- припрема месечне , кварталне и годишње извештаје о раду;
- прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору.
2.3.6е ГРУПА ЗА ПРОСВЕТНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Руководилац: Зорица Шупица Стевановић
телефон: 026/41-50-502
моб. 064/84-49-368
e-mail: zorica.supica@smederevo.org.rs
Надлежност, поступање, овлашћења и обавезе просветне инспекције
Послове вршења инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског,
основног и средњег образовања и васпитања у граду Смедерево, обавља Група за просветну
инспекцију у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске
управе Смедерево, као поверене послове, а у складу са овлашћењима утврђеним прописима из
области образовања.
Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор.
Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система
образовања и васпитања и посебних закона и прописа донетих на основу њих, непосредним
увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и контролише њихово
извршење.
У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:
1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и
васпитања и општих аката;
2) остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и
запослених;
3) остваривање права и обавеза запослених, ученика и њиховох родитеља, односно старатеља;
обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
4) поступка уписа и поништавања уписа у школу, ако су обављени супротно закону;
5) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
6) прописанане евиденције коју воид установа и утврђује чињенице у поступку поништавања
јавних исправа које издаје установа;
7) у поступку верификације по налогу Министарсва испитује испуњеност услова у случају
обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;
8) друге послове у складу са Законом , Статутом града и другим прописима.
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Просветни инспектор овлашћен је да:
- налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
- наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није
извршена;
- забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне закону;
- подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,
захтев за покретање прекрашајног постпка;
- обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе, начелника Одељења и начелника
Градске управе.

2.3.7 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

телефон: 026/46-21-917, локал 1837

Одељење за послове органа града обавља послове који се односе на:
- припрему и обраду аката која су у надлежности градоначелника;
- стручне и организационе послове за Скупштину града и Градско веће и њихових
радних тела и то:
- припремање седница и обрада аката усвојених на седницама Градског већа и
Скупштине града, као и вођење записника са седница Градског већа и Скупштине града;
- чување изворних докумената о раду Скупштине, градоначелника и Градског већа и
вођење евиденције о одржаним седницама;
- сарадњу града са другим градовима и општинама у земљи и иностранству;
- стручне и административне послове за потребе одборника;
- друге послове које одреди градоначелник, Скупштина града, Градско веће и начелник
Градске управе;
- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и
организацијама;
- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;
- административно-техничке послове, пријем и пренос телефонских позива и порука за
функционере, начелника Градске управе и друга лица;
- поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја - пријем
захтева и пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, редовну комуникацију са
Агенцијом за борбу против корупције о спровођењу мера из Акционог плана по Стратегији за
борбу против корупције, као и сарадњу са Агенцијом по питању спровођења Плана инегритета
за град Смедерево;
- послове управљања људским ресурсима за све унутрашње организационе јединице;
- спровођење организације састанака и седница, обављање организационо-техничких
послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање састанака;
- послове планирања, развоја и одржавања информационог система; праћења начина
пружања услуга корисницима, вршење увида у стање и потребе корисника; планирање и
спровођење активности у циљу прилагођавања постојећег система са актуелним технолошким
достигнућима у домену информационих технологија; достављање података и извештавање о
пословним процесима по налогу вишег руководства; инсталирање, конфигурисање, тестирање
и надгледање системског и апликативног софтвера на свим клијентским рачунарима;
учествовање у пословима припреме за набавку хардвера и софтвера за кориснике; пружање
корисницима потребне техничке подршке приликом рада; извршавање свих потребних
активности које се односе на конфигурацију, сигурност и заштиту сервера; послове
евиденције о инсталираним апликативним софтверима.
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Правни статус јединице локалне самоуправе
Град је јединица локалне самоуправе утврђена законом, која представља економски,
административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000
становника.
Територија за коју се образује град, представља природну географску целину,
економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са
седиштем града као гравитационим центром.
Одредбе овог закона које се односе на општину примењују се и на град, ако овим
законом није друкчије одређено.
Град врши надлежности општине, као и друге надлежности и послове државне управе,
који су му законом поверени.
Град, у складу са законом, образује комуналну полицију, обезбеђује и организује
вршење послове комуналне полиције.
Статутом града може се предвидети да се на територији града образују две или више
градских општина. Статутом града се уређују послови из надлежности града које врше градске
општине.
Изворни делокруг
Град је одговоран да, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
• доноси урбанистичке планове;
• доноси буџет и завршни рачун;
• утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
• уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина,
јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и друго),
као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
• стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
• спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
• доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
• доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
• уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног
простора;
• стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
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• уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
• уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
• уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији
града, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
• оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
• оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање;
• оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка
лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
• организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за
рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
• организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
• доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
• уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за
објекте локалног значаја;
• стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
• подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
• стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време,
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
• управља имовином града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
• уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих, егзотичних и
дивљих животиња;
• организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
• образује органе, организације и службе за потребе града и уређује њихову организацију и
рад;
• помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;
• подстиче и помаже развој задругарства;
• организује службу правне помоћи грађанима;
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• стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група;
• утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији
града;
• стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији
града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина
који је у граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина
који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права;
• прописује прекршаје за повреде градских прописа;
• образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других
општих аката из надлежности града;
• уређује организацију и рад мировних већа;
• уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;
• обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и
статутом.
Поверени послови
Поједини послови државне управе законом се могу поверити свим или појединим
градовима и општинама, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права и обавеза
грађана и задовољавања њихових потреба од непосредног интереса за живот и рад.
Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету Републике Србије у
складу са врстом и обимом послова.
Град обавља као поверене послове поједине послове инспекцијског надзора из области
просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга,
пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
1. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја установљено је чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04), који је ступио на
снагу 13. новембра 2004. године.
2. Надлежности Овлашћеног лица (члан 38. Закона) су:
* прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у
документ који садржи тражену информацију, доставља информацију на одговарајући
начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђених овим законом;
* предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе
одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења;
* подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у
циљу примене овог закона (у име органа јавне власти);
* стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом
ажурирању и доступности заинтересованим лицима.
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2.3.8 КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

телефон: 026/46-31-115, локали: 1013, 1014, 1691
e-mail: kabinet@smederevo.org.rs

Кабинет градоначелника, као посебна организациона јединица, обавља послове који
се односе на:
- послове стручне асистенције градоначелнику везане за науку, привреду и развој;
- послове PR - организовање и планирање успостављања и одржавања интерне и
екстерне комуникације, осмишљавање и реализација PR догађаја и програма, ажурно вођење
базе података, привредног и друштвеног адресара;
- послове протокола - дефинисање и спровођење организације састанака и седница,
обављање организационо - техничких послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање
састанака у организацији градоначелника и заменика градоначелника града;
- административно-техничке послове, пријем и пренос телефонских позива и порука за
градоначелника и заменика градоначелника;
- пружање помоћи за решавање проблема грађана;
- оперативне, стручне, аналитичке и саветодавне послове у циљу успостављања
непосредне комуникације градоначелника са грађанима;
- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и
организацијама;
- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;
- друге послове по налогу градоначелника.

2.4 САМОСТАЛНИ ПОСЛОВИ
2.4а ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Градски правобранилац: Милена Нисев
Телефони: 026/611-683; 672-742, локал 1609
моб. 064/84-49-188
e-mail: pravobranilastvo@smederevo.org.rs
Заменик градског правобраниоца: Србислав Бојковић
Надлежности и рад Градског правобранилаштва града Смедерева регулисани су
Законом о правобранилаштву ("Службени гласник Републике Србије", број 55/2014) и
Одлуком о Градском правобранилаштву града Смедерева ("Службени лист града Смедерева",
број 7/2014).
Градско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских
права и интереса Града Смедерева.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Града Смедерева,
Градско правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа Град
Смедерево и његове органе;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад Града Смедерева и његових органа,
посебно из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и
подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње
Града Смедерева и његових органа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и
друштвено негативних последица по правно лице које заступа;
3) даје мишљења приликом закључивања уговора које закључује Град Смедерево, посебно
уговора из области имовинскоправних односа, привредно правних уговора и даје правне
савете свим органима Града Смедерева; правна мишљења на текстове уговора пре
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закључивања, Градско правобранилаштво даје у разумном року који не може бити дужи од 30
дана, од дана службеног обраћања органа Градском правобранилаштву;
4) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од
стране адвоката.
Градско правобранилаштво може, на основу посебно датог пуномоћја, заступати пред
судовима, органима управе и другим надлежним органима месне заједнице и јавне установе,
чији је оснивач Град Смедерево и чија се делатност претежно финансира из буџета Града
Смедерева, у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи,
о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Месним заједницама Градско правобранилаштво даје мишљења на текстове уговора из
имовинско-правних послова, пре закључења уговора. Када у истом поступку учествују
странке са супротстављеним интересима, а једна од тих странака је Град Смедерево, Градско
правобранилаштво ће заступати Град Смедерево.
Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, које према
овој Одлуци заступа Градско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није Град
Смедерево, Градско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање
поступка.
Градско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт
којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног
решавања спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.
Градско правобранилаштво је дужно да пре закључења споразума о решавању спорног
односа прибави сагласност градоначелника града Смедерева, односно органа надлежног за
материјално решење спорног односа.
Органи града и друга правна лица које заступа Градско правобранилаштво дужни су да
Градском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у
којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов
захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно
надлежно.
Градско правобранилаштво је овлашћено да затражи увид, издавање извода и копирање
исправа и других списа из сваког јавног регистра, предмета и електронске базе података о
стању у предметима које води суд, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган
јединице локалне самоуправе, или носилац јавних овлашћења, када је то потребно за
предузимање радњи за које је Градско правобранилаштво надлежно, и у складу са законом,
без накнаде.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим надлежним
органом признају се Градском правобранилаштву по прописима о награди и накнади
трошкова за рад адвоката.
Функцију Градског правобранилаштва обављају градски правобранилац и три заменика
градског правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, законом, овом Одлуком и
другим општим правним актима.
Радом Градског правобранилаштва руководи градски правобранилац.
Ако је градски правобранилац одсутан или спречен да руководи Градским
правобранилаштвом, замењује га заменик градског правобраниоца одређен актом градског
правобраниоца.
Градски правобранилац може предузети сваку радњу из надлежности Градског
правобранилаштва.
Градски правобранилац је искључиво надлежан за заступање код поступка оцене
уставности и законитости, у складу са Статутом Града Смедерева.
Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

66

Заменик градског правобраниоца може предузети сваку радњу из надлежности
Градског правобранилаштва која није у искључивој надлежности градског правобраниоца.
Градског правобраниоца и заменике градског правобраниоца поставља Скупштина
града Смедерева, на предлог Градског већа Града Смедерева.
Градски правобранилац и заменици градског правобраниоца постављају се на период
од пет година.
Исто лице може бити поново постављено на исти период.
Градски правобранилац за свој рад и рад Градског правобранилаштва одговара
Скупштини града Смедерева.
Заменик градског правобраниоца за свој рад одговара градском правобраниоцу и
Скупштини града Смедерева.
За Градског правобраниоца и заменика градског правобраниоца може бити постављен
држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који
је завршио правни факултет, положио правосудни испит и достојан је правобранилачке
функције.
За градског правобраниоца и заменике градског правобраниоца може бити постављено
лице које, поред општих услова наведених у ставу 1. овог члана, има радно искуство у правној
струци после положеног правосудног испита, и то:
1) пет година за градског правобраниоца;
2) три године за заменика градског правобраниоца.
Градски правобранилац и заменици градског правобраниоца остварују права из радног
односа у складу са законом и подзаконским актима који се примењују у органима локалне
самоуправе.
Средства за рад Градског правобранилаштва обезбеђују се у буџету града Смедерева.
Приходи које Градско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају
приход буџета града Смедерева.
Рад Градског правобранилаштва је јаван.
О давању података о раду Градског правобранилаштва одлучује градски
правобранилац, у складу са законом.
Градски правобранилац може ускратити давање података о раду, када то захтевају
интереси Града или када давање података представља одавање службене или друге тајне, у
складу са законом.
2.4б СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Шеф Службе: Слободан Јевтић
телефон: 026/672-724, локал 1856
моб. 064/84-49-143
e-mail: slobajevtic@gmail.com; slobodan.jevtic@smederevo.org.rs
Служба је основана на основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 85. став 3.
Статута града Смедререва („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015) и члана 82. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 103/2015), Одлуке о
оснивању службе за интерну ревизију број 020-21/2016-07 од 10.2.2016. године.
Служба обавља послове интерне ревизије код: директних корисника средстава буџета
града Смедерева (у даљем тексту: буџет Града), индиректних корисника у надлежности
директних корисника буџета Града, јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево (у даљем
тексту: Град), правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над
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којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у органу правног лица, других правних лица у којима јавна средства чине више
од 50% укупних прихода, као и код других корисника јавних средстава (у даљем тексту:
субјекти ревизије); врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле;
врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и
потпуности; даје савете кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију
начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске
операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши и остале задатке
неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије,
уз обавезу чувања тајности службених и пословних података; успоставља сарадњу са другим
органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом Града, другим прописима и
Одлуком.
Служба је функционално и организационо независна од других законом дефинисаних
субјеката ревизије.
Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући
систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и
контроле у односу на:
- идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком;
- усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
- поузданост и потпуност финансијских и других информација;
- ефикасност, ефективност и економичност пословања;
- заштиту информација;
- извршење задатака и постизање циљева.
Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања савета, смерница, обуке,
помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања
субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле.
2.4в САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Саветник за заштиту права пацијената је Милорад Белић, дипломирани правник,
тел. 026/672-724, локал 1678, моб. 064/84-49-114; канцеларија број 49 Градске управе
града Смедерева, е-mail: milorad.belic@smederevo.org.rs
Саветник пацијента обавља послове заштите права пацијената по поднетим
приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и сарађује
са надлежнима у здравственим установама на територији града смедерева.
Послове саветника пацијената обавља дипломирани правник са положеним стручним
испитом за рад у органима државне управе, са најмање 3 (три) године радног искуства у
струци и познавањем прописа из области здравља.
Саветник пацијената има службену легитимацију, којом се идентификује приликом
доласка у здравствену установу, приватну праксу и друго правно лице које обавља одређене
послове из здравствене делатности.
Пацијент, односно његов законски заступник, може поднети приговор саветнику
пацијената, писмено или усмено на записник.
Саветник пацијената поступа по приговору и утврђује све битне околности и чињенице
у вези са наводима изнетим у приговору.
Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саветник пацијената
сачињава извештај, који доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе
јединице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.
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Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима директору
здравствене установе, ради његовог информисања и предузимања одређених мера у оквиру
његове надлежности.
Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету
за здравље града Смедерева.
Начин поступања по приговору, образац, садржај записника и извештај саветника за
заштиту права пацијената прописан је од стране министра надлежног за послове здравља,
Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја
саветника за заштиту права пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 71/2013).
Саветник пацијената и чланови Савета за здравље града Смедерева, обавезни су да у
свом раду поступају у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.
Надзор над радом саветника пацијената спроводи Савет за здравље града Смедерева,
као и министарство надлежно за послове здравља.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ОРГАНА
3.1 Градоначелник
Градоначелник града Смедерева је др Јасна Аврамовић.
Тел. 026/46-21-907, 46-21-969, 46-23-354; 064/84-49-284
e-mail: kabinet@smederevo.org.rs и gradonacelnik@smederevo.org.rs
Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине града предлаже кандидата за градоначелника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда
одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као градоначелника.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини града.
Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду.
Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложен предлог најмање 1/3 од укупног броја одборника, на исти начин на који је
изабран.
О предлогу за разрешење градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од
15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине града.
Ако Скупштина не разреши градоначелника одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење градоначелника, пре истека рока од шест
месеци од одбијања претходног предлога.
Градоначелник града:
1) представља и заступа град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком
Скупштине;
6) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима града.

Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

69

Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Разрешењем градоначелника престаје мандат и заменика градоначелника и Градског
већа.
Заменик градоначелника, односно члан Градског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог градоначелника или најмање 1/3 од укупног броја
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика градоначелника или члана Градског
већа, градоначелник је дужан да Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика
градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
Градоначелник, заменик градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или
су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
градоначелника, заменика градоначелника или члана Граског већа.
Заменик градоначелника града Смедерева је Бојан Теофиловић.
Тел. 026/46-21-907, 46-21-969, 46-23-354; 064/84-49-196
e-mail: kabinet@smederevo.org.rs
3.2 Помоћници градоначелника
Статутом града може се предвидети да се у Градској управи постављају помоћници
градоначелника за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена
заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.).
Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и
врше друге послове утврђене актом о организацији градске управе.
Помоћнике градоначелника поставља и разрешава градоначелник.
У Градској управи може бити постављено највише пет помоћника градоначелника.
Помоћници градоначелника града Смедерева су:
1. Владан Абрамовић, помоћник градоначелника за област локалне самоуправе
Тел. 026/46-31-115 лок. 1691; 064/84-49-262; e-mail: vladan.abramovic@smederevo.org.rs
2. Миша Ивковић, помоћник градоначелника за област образовања
Тел. 026/46-21-917; 064/84-49-110; e-mail: misa.ivkovic@smederevo.org.rs
3.3 Председник Скупштине града
Председник Скупштине града Смедерева је Богољуб Спасојевић.
Тел. 026/46-21-917; 064/84-49-106;
e-mail: bоgoljub.spasojevic@smederevo.org.rs
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним
седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта и прописе које је
донела Скупштина, сарађује са извршним органима и обавља послове које му повери
Скупштина.
Седницу Скупштине сазива председник по потреби, а најмање једном у три месеца, с
тим што је дужан да је, у складу са чланом 34. Закона о локалној самоуправи, закаже на захтев
Градоначелника, Градског већа или 1/3 од укупног броја одборника.
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Председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 од укупног броја одборника, бира се из
реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног
броја одборника Скупштине града.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
За председника Скупштине изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног
броја одборника.
Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, гласање се
понавља и то између два кандидата који су добили највећи број гласова, или о више кандидата
који су добили једнак и истовремено највећи број гласова.
Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран, понавља се поступак
избора поновним предлагањем нових кандидата.
Поступак предлагања кандидата поновиће се и ако је на листи за избор председника
Скупштине био само један кандидат који није изабран.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата гласања и
преузима председавање седницом.
Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући
Скупштине наставиће са председавањем седнице до избора заменика председника Скупштине.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран:
- оставком,
- престанком мандата одборника на начин и по поступку утврђеним законом и
- разрешењем.
У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција даном
одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине,
ако је оставку поднео у времену између две седнице.
У случајевима престанка функције председника Скупштине подношењем оставке, не
отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника Скупштине по
овим основима само констатује.
Председник Скупштине града може бити разрешен и пре истека времена на које је
изабран, на исти начин на који је биран.
Председник Скупштине града може бити на сталном раду.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и престаје му функција пре истека времена на
које је изабран на начин и по поступку који је утврђен за председника Скупштине.
3.4 Секретар Скупштине града
Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине града Смедерева је Милица Врачар.
Тел. 026/46-21-917; 064/84-49-102; e-mail: milica.vracar@smederevo.org.rs
Секретар Скупштине се поставља, на предлог председника Скупштине, на четири
године и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине града може бити постављено лице са завршеним правним
факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
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Скупштина града може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и
пре истека мандата.
Секретар Скупштине града може поднети оставку и пре истека мандата на који је
постављен.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под
истим условима као и секретар.
Заменик секретара може поднети оставку и пре истека мандата на који је постављен.
ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Одборничка група „Александар Вучић - Србија побеђује"
Председник ОГ: Симо Недић
Заменик председника ОГ: Петар Дисић
Одборничка група „За праведно Смедерево - Демокртаска странка, Заједно за Србију"
Председник ОГ: Андреја Павловић
Заменик председника ОГ: Перица Ђорђевић
Одборничка група „Социјалистичка партија Србије (СПС)"
Председник ОГ: Милован Костић
Заменик председника ОГ: Тања Вакуловић
Одборничка група „Двери - Демократска странка Србије"
Председник ОГ: Игор Швоња
Заменик председника ОГ: Милоратка Бојовић
Одборничка група ДОСТА ЈЕ БИЛО - Саша Радуловић
Председник ОГ: Аца Цветановић
Заменик председника ОГ: Љиљана Видојковић
Одборничка група „Заједно за Србију – ЗЗС“
Председник ОГ: Ненад Шикуљак
Заменик председника ОГ: Саша Живковић
ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
44 одборника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

АТАНАСКОВИЋ ЈЕЛЕНА, професор економске групе предмета
БЈЕГОВИЋ ЉИЉАНА, пензионер
БОГДАНОВИЋ СРЂАН, лекар специјалиста
БОСИЋ СТОЈАН, пензионер
ВЕСЕЉИ ЕЛВИС, возач моторних возила
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ФИЛИП, правни техничар
ДИСИЋ ПЕТАР, угоститељски техничар
ДОБАН ЗАГА, кувар
ЖИВАНОВИЋ ВЕСНА, медицинска сестра
ЖИВКОВИЋ ЉУБИША, механичар алатних машина
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ИВКОВИЋ ДУШАН, лекар оште праксе
ЈАЊИЋ ЗДРАВКО, пензионер
ЈОВИЋ РАДОСАВ, пословни менаџер
КИШ-КОСТИЋ ВЕСНА, наставник разредне наставе
КОКАНОВИЋ ЖИВКО, трговац
КОСТИЋ БОЈАН, дипломирани менаџер
ЛУЧИЋ БОРИСЛАВКА, пензионер
МИЛЕТИЋ МАРИЈА, васпитач
МИЛИВОЈЕВИЋ НИКОЛА, инжењер заштите на раду
МИЛОШЕВИЋ МИЛОШ, наставник математике
МИЉКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, васпитач
МИРКОВИЋ ДРАГУТИН, пензионер
МИТРОВИЋ МИЛОРАД, машинбравар
МИХАЈЛОВИЋ ЗЛАТКО, електротехничар
НАЈДАНОВИЋ ЉИЉАНА, пензионер
НЕДИЋ СИМО, мет. техничар
НЕШИЋ ВЛАДИМИР, електромеханичар за машине и опрему
ПЕТКОВИЋ РАДОМИР, комерцијалиста
ПЕТКОВИЋ СНЕЖАНА, виша медицинска сестра
РАДОВАНОВИЋ ВИТОМИР, пензионер
РИСТИЋ ЖИВОРАД, економски техничар
САЈИЋ ВЕСНА, професор физичког васпитања
СПАСОЈЕВИЋ БОГОЉУБ, пензионер
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН, конобар
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН, доктор медицине
СТЕВАНОВИЋ НОВИЦА, пензионер
СТЕФАНОВИЋ СРЂАН, струковни инжењер железничког саобраћаја
СТОЈИЉКОВИЋ СНЕЖАНА, инжењер електротехнике за енергетику
СТОЈКОВИЋ ДЕЈАН, финансијски техничар
СТОКИЋ-РАНЂЕЛОВИЋ МИРЈАНА, инокоресподент
СТОШИЋ ДЕЈАН, менаџер
ТРАЈКОВИЋ РАДМИЛА, професор руског језика
ЋОСО ЛИДИЈА, васпитач
ШКРБИЋ МИРКО, струковни економиста
ИЗБОРНА ЛИСТА ИВИЦА ДАЧИЋ –СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)
9 одборника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВАКУЛОВИЋ ТАЊА, дипломирани економиста
ГЕГИЋ МИТАР, професор
ЖИВАНОВИЋ ТАМАРА, економиста
КОСТИЋ МИЛОВАН, саобраћајни техничар
КРСТИЋ КОСТА, пензионер
МАКСИМОВИЋ СЛАВИША, електроинжењер за телекомуникације
ПАВЛОВИЋ-ОГЊАНОВИЋ ТАТЈАНА, дипломирани економиста
СТОЈАНОВИЋ БРАНЧЕ, дипломирани хемичар
СТОЈИЋ СРЕЋКО, машинац
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ИЗБОРНА ЛИСТА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – АНДРЕЈА ПАВЛОВИЋ
8 одборника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВУЈОВИЋ ЈОВИЦА, пољопривредник
ЂОРЂЕВИЋ ПЕРИЦА, професор машинства
ЖИВКОВИЋ САША, металостругар
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАНА, професор хемије
НИКОЛИЋ БИЉАНА, дипломирани инжењер пољопривреде
ПАВЛОВИЋ АНДРЕЈА, дипломирани математичар
ХАНС ДРАГИЦА, пензионер
ШИКУЉАК НЕНАД, менаџер продаје
ИЗБОРНА ЛИСТА ГРУПА ГРАЂАНА „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ“
5 одборника

1.
2.
3.
4.
5.

ВИДОЈКОВИЋ ЉИЉАНА, предузетница
ВУЧКОВИЋ МИЛУТИН, магистар физике
ПИРИЋ ДЕЈАН, медицински техничар
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН, студент
ЦВЕТАНОВИЋ АЦА, професор историје
ИЗБОРНА ЛИСТА ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ДР ИГОР ШВОЊА
4 одборника

1.
2.
3.
4.

БОЈОВИЋ МИЛОРАТКА, приватни предузетник
ДИМИТРИЈЕВИЋ ПРЕДРАГ, машинбравар
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША, професор социјологије
ШВОЊА ИГОР, др медицине, специјалиста клиничке биохемије
3.5 Начелник Градске управе града Смедерева
Начелница Градске управе града Смедерева је Милијана Новаковић.
Тел. 026/46-21-917 лок. 1015; 064/84-49-101; e-mail: nacelnikgu@smederevo.org.rs
Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Градске управе се поставља на исти начин и под истим условима
као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник.
Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини града и Градском већу у складу
са Статутом и актом о организацији Градске управе.
3.6 Начин руковођења организационим јединицама у оквиру Градске управе
Радом Одељења руководи НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА.
Начелник одељења руководи, координира рад Одељења и његових организационих
јединица; даје задатке и упутства за извршавање послова и задатака; обавља најсложеније
послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ запосленима; одговоран је за законито,
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Одељења; потписује сва акта из
надлежности Одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
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Радом Одсека руководи ШЕФ ОДСЕКА.
Шеф одсека организује и усмерава рад Одсека, односно појединих извршилаца; обавља
најсложеније послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ запосленима; распоређује
послове на извршиоце; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника
Одељења.
Радом Групе руководи РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ.
Руководилац групе организује и усмерава рад у Групи, распоређује послове и радне
задатке извршиоцима и контролише њихово извршавање, прати присуство и одсуство са рада
запослених, прати примену прописа и извршава дуге задатке по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
I
Правила у вези са јавношћу рада органа Града Смедерева регулисана су Статутом града
Смедерева ("Службени лист гарда Смедерева", бр. 12/2016 - пречишћен текст), Одлуком о
организацији Градске управе града Смедерева и Пословником Скупштине града Смедерева.
Рад органа Града је јаван. Јавност рада се по правилу обезбеђује:
1. издавањем билтена, информатора, службеног листа града Смедерева
2. сарадњом са медијима, презентовањем јавности одлука и других аката
3. постављањем интернет презентације.
Седнице Скупштине су јавне. Изузетно, Скупштина може одлучити, пре утврђивања
дневног реда, на предлог председника Скупштине, Градског већа или најмање трећине
одборника, да седница не буде јавна, или да се само о појединим питањима расправља и
одлучује без присуства јавности, из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.
Одлука о овом предлогу доноси се без претреса.
Јавним седницама могу присуствовати грађани заинтересовани за питања на дневном
реду седнице и то у броју који неће ометати рад седнице, а уз претходну сагласност
председника Скупштине.
Присутни грађани не смеју да ремете рад на седници.
Акредитовани новинари имају слободан приступ седницама Скупштине и њених
радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између новинара и
Скупштине.
Кад акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред на седници
или правило пристојности председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и
одлуку да то лице не може вршити права која му по овом Пословнику припадају. У том
случају обавестиће се и новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и
тражиће да одреди друго лице као свог представника у Скупштини.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози
одлука, других прописа и аката као и информативни и документациони материјал о питањима
из рада Скупштине и њених радних тела.
Ради стварања услова за рад, представницима средстава јавног информисања
обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине.
Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног
информисања, издавањем службених информација, одржавањем конференција за штампу и
обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог
делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом рада, распоредом
радног времена и другим променама.
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Начелник Градске управе даје информације о раду Градске управе средствима јавног
информисања, а може овластити и друго, запослено лице да то чини у име Градске управе.
О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци, уз
сагласност начелника Градске управе.
Градска управа може ускратити давање информација, ако њихова садржина представља
државну, војну, службену или пословну тајну.
О ускраћивању информација и других података и чињеница одлучује начелник Градске
управе.
II
Градско веће града Смедерева, на 43. седници, одржаној 10. јануара 2013. године,
донело је Одлуку о усвајању Грађанске повеље града Смедерева, која постаје одржив
инструмент за унапређење рада локалне управе у циљу потпуног задовољења потреба својих
грађана и ефикасан алат који се користи у циљу промовисања транспарентности и
одговорности, као и концепта доброг управљања и смањења могућности за корупцију.
Грађанска повеља је документ који изражава посвећеност локалне самоуправе да своје
услуге пружа у духу одговорног и ка клијентима оријентисаног јавног сервиса и уједно
информише грађане о:
- правима и услугама које имају као корисници јавног сервиса,
- стандардима које могу да очекују за неку услугу (временски оквир и квалитет),
- доступним правним лековима који се могу користити у случају непридржавања
стандарда,
- постојећим процедурама, трошковима и таксама за одређену услугу.
Грађанска повеља има за циљ да побољша и унапреди квалитет услуга објављивањем
стандарда (временски рок, квалитет); да унапреди квалитет организације у интересу
запослених и повећа ефикасност система; да се подигне степен конкурентности локалне
самоуправе и да се ојача поверење грађана у систем и пружаоца услуга; да саму
администарцију учини одговорнијом, транспарентнијом и пријатељски орјентисаном према
грађанима.
Информисање грађана битан је предуслов за њихову способност да остваре властита
загарантована права пред сваком, па и локалном влашћу – један од основних циљева
Грађанске повеље је да упозна грађане са квалитетом услуга које могу очекивати од локалне
самоуправе: од брзине, уобичајене ефикасности и, што је једнако важно, учтивости,
пријатности и љубазности, до ефикасности и ефективности поступака.
Спектар услуга које пружају локалне власти веома је широк, па се овај Пројекат
фокусира на идентификацију неколико услуга чији стандарди реализације су продукт
заједничког рада локалног тима и експерата Пројекта (у Смедереву су изабране три
репрезентативне услуге: Градски услужни центар, Систем 48 и Слободан приступ
информацијама од јавног значаја).
Грађанска повеља, након усвајања, постаје одржив инструмент за унапређење рада
локалне управе у циљу потпуног задовољења потреба својих грађана и ефикасан алат који се
користи у циљу промовисања транспарентности и одговорности, као и концепта доброг
управљања и смањења могућности за корупцију.
Грађанску повељу града Смедерева можете наћи на линку: Грађанска повеља
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4.1 Обавезни подаци из тачке 24. Упутства
Обавезни подаци из тачке 24. Упутства
Податак или напомена
Порески идентификациони број
102186104 (Градоначелник)
102186104 (Градско веће)
102186104 (Скупштина града)
102186104 (Градска управа)
Број жиро рачуна
840-20640-94
(Буџет града Смедерева)
Радно верме
Од 630 до 1430
Матична служба: од 630 до 1900
од понедељка до петка
Писарница - овера: од 630 до 1430
од понедељка до петка
Физичка и електронска адреса и контакт
телефони државног органа и организационих
јединица и овлашћеног лица за поступање по
захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја

Контакт подаци лица која су овлашћена за
сарадњу са новинарима и јавним гласилима

Изглед и опис поступака за добијање
идентификационих обележја за праћење рада
органа
Изглед идентификационих обвележја
запослених у органу који могу доћи у додир
са грађанима по природи свог посла или
линк ка месту где се она могу видети
Опис приступачности просторија за рад
лицима са ивалидитетом
Могућност приступа седницама и
непосредног увида у рад, начин упознавања
са временом и местом одржавања седница и

Улица Омладинска број 1
11 300 Смедерево
ПАК 230116
kabinet@smederevo.org.rs
poverenik@smederevo.org.rs
bojan.milutinov@smederevo.org.rs
Тел. 026/672-724 (централа)
026/46-21-907; 46-21-917; 46-23-354;
46-21-969; 026/46-31-115;
026/672-724, локал 1013
- Милица Врачар, секретар Скупштине
града; тел. 026/617-803; 026/46-21-917;
моб. 064/84-49-102
e-mail: milica.vracar@smederevo.org.rs
- Милијана Новаковић, начелник Градске
управе; тел. 026/46-21-917, лок. 1015;
моб. 064/84-49-101
e-mail: nacelnikgu@smederevo.org.rs
- Владан Абрамовић, помоћник
градоначелника; тел. 026/46-31-115;
026/672-724, лок. 1691 ; моб. 064/84-49-262;
e-mail: vladan.abramovic@smederevo.org.rs
Није примењиво
Није примењиво

Самостални приступ је могућ Градском
услужном центру и просторијама у
приземљу зграде, док је приступ другим
просторијама могућ уз пратиоца
Без ограничења, уз упознавање Службе за
послове органа града и Кабинета
градоначелника града Смедерева, као и
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других активности на којима је дозвољено
присуство грађана и опис поступка за
добијање одобрења за присуствовање
седницама и другим активностима, уколико
је такво одобрење потребно
Допуштеност аудио и видео снимања
објеката које користи орган и активности
органа
Сва аутентична тумачења, стручна мишљења
и правни ставови у вези са прописима,
правилима и одлукама које се односе на
јавност рада
Матични број органа
Назив и седиште органа, адреса за пријем
поште, адресе за електронску пошту

других надлежних органа

Допуштено уз претходну сагласност
Кабинета градоначелника града Смедерева и
надлежних служби
Не постоје

07222262
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Улица Омладинска број 1
11 300 Смедерево
ПАК 230116
kabinet@smederevo.org.rs

5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
5.1 Најчешће тражене информације од јавног значаја
у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
У периоду од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године, овлашћеном лицу за
поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Града
Смедерева упућено је укупно 100 (сто) захтева. Захтеви су се, у највећем проценту, односили
на надлежност Градске управе града Смедерева (80 захтева) и то на достављање података из
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове. Такође, тражиоци
информација подносили су захтеве који су се односили на податке о средствима у буџету
предвиђеним за одређене намене, као и достављање података о реализованим средствима, по
кориснику - Одељење за јавне службе и Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију, док је 4 (четири) захтева било из надлежност Скупштине града Смедерева,
Градског правобранилаштва и из надлежности Градске изборне комисије.
У предметном периоду, 16 (шеснаест) захтева је прослеђено Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на даљу надлежност.
5.2 Најчешће тражене информације од јавног значаја
у периоду од 1.1.2017. до 14.8.2017. године
У периоду од 1. јануара 2017. године до 14. августа 2017. године, овлашћеном лицу за
поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја Града
Смедерева упућено је укупно 60 (шездесет) захтева. Захтеви су се, у највећем проценту,
односили на надлежност Градске управе града Смедерева и то на достављање података из
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове (20); Одељења за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције (9); Одељења за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције (9); Одељења за општу управу, месне заједнице, ванредне
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ситуације и заједничке послове (7) и из Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију (4).
У предметном периоду, донето је 3 (три) решења о одбијању захтева тражиоца
информације; од стране Попвереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности добијено је 2 (два) Решења о одбијању жалбе тражиоца информације, као и 4
(четири) жалбе незадовољних тражиоца информације.
5.3 Извештаји о раду Овлашћеног лица и предузетим мерама у реалзацији Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја
Извештаје о раду Овлашћеног лица и предузетим мерама у реалзацији Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја можете погледати на следећем
линку: Извештаји о раду Овлашћеног лица

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
6.1 Град Смедерево
У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и
законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други
послови утврђени Статутом.
Град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
• доноси програме развоја;
• доноси урбанистичке планове;
• доноси буџет и завршни рачун;
• утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
• уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском
саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина,
јавних паркиралишта, јавне расвете, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и друго),
као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
• стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
• спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама;
• доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
• доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу
општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
• уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног
простора;
• стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
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планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
• уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
• уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
• уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији
града, као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
• оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
• оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање;
• оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка
лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и
стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у
социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
• организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за
рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
• организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара
услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
• доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
• уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за
објекте локалног значаја;
• стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним
лековитим својствима;
• подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
• стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време,
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
• управља имовином града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању;
• уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих, егзотичних и
дивљих животиња;
• организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
• образује органе, организације и службе за потребе града и уређује њихову организацију и
рад;
• помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним
потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;
• подстиче и помаже развој задругарства;
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• организује службу правне помоћи грађанима;
• стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група;
• утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији
града;
• стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији
града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина
који је у граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина
који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права;
• прописује прекршаје за повреде градских прописа;
• образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других
општих аката из надлежности града;
• уређује организацију и рад мировних већа;
• уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја града;
• обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и
статутом.
Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр. 12/2016 - пречишћен
текст) можете наћи на линку: Статут града Смедерева
6.2 Скупштина града Смедерева
Скупштина града, у складу са законом:
• доноси Статут града и Пословник Скупштине;
• доноси буџет и завршни рачун града;
• утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
• доноси програм развоја града и појединих делатности;
• доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта;
• доноси прописе и друге опште акте;
• расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се
о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
• оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом града и врши
надзор над њиховим радом;
• именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом;
• бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
• поставља и разрешава секретара Скупштине;
• бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика
градоначелника и чланове Градског већа;
• утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду припадају по закону;
• утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
• доноси акт о јавном задуживању града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
• прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
• даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
• даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

81

• даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
• разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета и јавних
предузећа односно служби, установа и организација чији је оснивач Скупштина града;
• доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о прибављању
непокретности у јавну својину града Смедерева, односно о отуђењу непокретности из јавне
својине града Смедерева;
• доноси одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима које су у јавној својини града
Смедерева;
• обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Пословник Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 1/2017 - пречишћен текст) можете наћи на линку: Посло33вник Скупштине града
Скупштина је највиши орган Града, којег чине одборници, које бирају грађани на
непосредним изборима, тајним гласањем у складу са законом и Статутом.
Скупштина има 70 одборника.
Скупштина града има председника Скупштине.
Седницу скупштине града сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном
у три месеца.
Седнице Скупштине сазивају се писаним путем.
Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице.
Позив за седницу доставља се одборницима најмање 5 дана пре дана за који се сазива
седница.
Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је председник
Скупштине дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.
Уз позив за седницу одборницима се доставља предлог дневног реда, материјал који се
односи на предлог дневног реда и по правилу записник са претходне седнице.
Предлог дневног реда седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја
секретара Скупштине о приспелим материјалима.
У предлог дневног реда седнице Скупштине могу се уврстити само они предлози аката
који су припремљени у складу са Уставом, законом, Статутом града, Пословником и другим
општим актима.
Седнице Скупштине снимају се на носачу звука који садржи потпуни ток седнице.
На основу звучног записа израђује се текст звучног записа седнице.
Сваки одборник има право да се упозна са целовитим током седнице и своје дискусије
преслушавањем звучног записа, односно увидом у текст звучног записа седнице, уз сагласност
председника Скупштине.
Сваки други говорник на седници има право да преслуша звучни запис или изврши
увид у извод из текста звучног записа на коме је забележена само његова дискусија, уз
сагласност председника Скупштине.
Снимак на носачу звука чува се до краја мандата Скупштине, а најмање годину дана, а
текст звучног записа трајно.
Седница скупштине града се може сазвати и на предлог овлашћеног предлагача, под
условима и у року који су утврђени статутом града.
Начин сазивања седница Скупштине града, као и детаљан поступак доношења одлука,
утврђени су Пословником Скупштине града Смедерева.
На седници Скупштине, поред одборника, учествују градоначелник града, начелник
Градске управе, чланови Градског већа, овлашћени представници других предлагача аката,
као и друга лица која председник Скупштине позове.
Седнице Скупштине су јавне.
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Седнице Скупштине могу бити затворене за јавност у случајевима одређеним законом,
ако то предложи председник Скупштине, градоначелник или најмање трећина одборника.
Предлог мора да буде образложен. О предлогу се гласа у Скупштини без претреса.
Јавним седницама могу присуствовати грађани заинтересовани за питања на дневном
реду седнице, у броју који неће ометати рад седнице, а уз претходну сагласност председника
Скупштине.
Акредитовани новинари имају слободан приступ седницама Скупштине и њених
радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
Секретар Скупштине, или лице које он одреди, одржава везу између новинара и
Скупштине.
Кад акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред на седници
или правило пристојности председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и
одлуку да то лице не може вршити права која му по Пословнику припадају.
У том случају обавестиће се и новинска агенција, радио или телевизија чији је
представник то лице и тражиће да одреди друго лице као свог представника у Скупштини.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози
одлука, других прописа и аката, као и информативни и документациони материјал о питањима
из рада Скупштине и њених радних тела.
Ради стварања услова за рад, представницима средстава јавног информисања
обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине.
Скупштина града може да издаје службено саопштење за штампу и друга средства
јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља одговарајућа служба Скупштине,
а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу у вези са питањима која разматра Скупштина могу да одрже
председник и заменик председника Скупштине, градоначелник Града, председник радног тела
Скупштине и председник одборничке групе.
Скупштина града може одлучити да седница скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених законом и статутом.
Скупштина града оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из
њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупшитна града
и обављају друге послове утврђене Статутом града.
Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују
се Статутом града.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због
изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.
6.3 Радна тела Скупштине града
Скупштина града Смедерева је на 4. седници, одржаној 19. септембра 2008. године,
донела Одлуку о радним телима Скупштине града Смедерева.
Овом Одлуком одређен је начин оснивања радних тела Скупштине града Смедерева и
њихов састав, делокруг и начин рада.
Скупштина града оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из
своје надлежности (савете и комисије).
Стална радна тела дају мишљења на предлоге одлука и других општих аката које
доноси Скупштина града и обављају и друге послове у складу са актима Града.
Сталне савете и комисије оснива Скупштина за мандатни период за који је изабрана.
Повремене комисије, радне групе одборника и друга повремена радна тела Скупштина
оснива по потреби, ради разматрања одређених питања из своје надлежности.
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Стални савети и комисије имају 7 чланова.
Изузетно, број чланова сталних савета и комисија Скупштине града може бити већи,
односно мањи од утврђеног броја, уколико Скупштина оцени да за то постоје оправдани
разлози.
Скупштина града бира чланове радних тела из састава одборника на предлог
одборничких група, а сразмерно броју одборника које имају у Скупштини града.
За чланове и председнике сталних радних тела, поред одборника могу се бирати и
грађани.
О предложеној листи за избор чланова радних тела Скупштина града одлучује у целини
јавним гласањем.
Радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
Ако радно тело не буде изабрано поступак се понавља.
Скупштина може и пре истека рока на који су изабрани, разрешити поједине чланове
радног тела и изабрати нове.
Предлог за разрешење члана радног тела подноси одборничка група која је предложила
члана чије се разрешење предлаже или једна трећина одборника.
Члан радног тела је разрешен ако је за њeгово разрешење гласала већина присутних
одборника.
Састав и број повремених комисија, радних група одборника и других повремених
радних тела, време за које се оснивају или рок за завршетак задатака одређује Скупштина
актом о оснивању истих.
Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине града.
До избора председника радног тела првом седницом председава најстарији одборник,
члан радног тела.
Радно тело на првој седници из састава својих чланова бира председника и заменика
председника.
Заменик председника радног тела замењује председника радног тела у случају
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Седницу радног тела сазива председник радног тела на основу указане потребе, по
сопственој иницијативи или на иницијативу најмање једне трећине чланова радног тела.
Председник радног тела је дужан сазвати седницу ако то затражи председник
Скупштине, а у случају несазивања, седницу може сазвати заменик председника радног тела
или председник Скупштине.
Радно тело ради у седницама када је присутна већина чланова, а одлучује већином
гласова присутних чланова радног тела.
Обавештење о датуму и дневном реду седнице радног тела доставља се члановима
радног тела најкасније три дана пре одржавања седнице, а када постоје оправдани разлози овај
рок може бити и краћи.
На седници радног тела води се записник.
У записник се обавезно уносе: имена присутних, питања која су разматрана и мишљења
и предлози радног тела.
Записник потписују председник радног тела и лице које је водило записник.
Стручне, организационе и административне послове за потребе радних тела обавља
надлежна организациона јединица Градске управе.
Радно тело доставља Скупштини извештај, који садржи мишљења и предлоге радног
тела о материјалима увршћеним у предлог дневног реда седнице Скупштине.
О мишљењима и предлозима, Градско веће, као предлагач, заузима став и доставља
Скупштини.
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Стални савети Скупштине града
1. Савет за буџет и финансије
2. Савет за привреду и енергетику
3. Савет за пољопривреду
4. Савет за саобраћај и везе
5. Савет за комуналне послове и урбанизам
6. Савет за науку, образовање и примену нових технологија
7. Савет за културу и туризам
8. Савет за спорт и физичку културу
9. Савет за здравље и социјалну заштиту
10. Савет за заштиту животне средине
11. Савет за рад и развој месних заједница
Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука и других општих аката који се
односе на финансирање послова града, таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни
рачун, зајмове града, задуживања и имовину града, као и друга питања из ових области.
Савет за привреду и енергетику разматра предлоге одлука и других општих аката и
друга питања која се односе на занатство, угоститељство, трговину, робне резерве, планирање
и изградњу енергетских капацитета и снабдевање града свим врстама енергената, као и друга
питања од значаја за развој свих привредних грана.
Савет за пољопривреду разматра предлоге одлука и других оштих аката, као и друга
питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде и снабдевања града
пољопривредно - прехрамбеним производима.
Савет за саобраћај и везе разматра предлоге одлука и других општих аката, као и
друга питања из области друмског, железничког, водног и поштанског саобраћаја.
Савет за комуналне послове и урбанизам разматра предлоге одлука и других општих
аката из области комуналне делатности и урбанизма, уређења и коришћења градског и другог
земљишта и пословног простора.
Савет за науку, образовање и примену нових технологија разматра предлоге одлука
и других општих аката, као и друга питања из области научно - истраживачке делатности,
развоја науке, образовања и васпитања и примене научних достигнућа и нових технологија.
Савет за културу и туризам разматра предлоге одлука и других општих аката,
иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе и развоја туризма, питања
из области заштите културних добара, као и друга питања из ових области.
Савет за спорт и физичку културу разматра предлоге одлука и других општих аката,
као и друга питања из области спорта и физичке културе.
Савет за здравље и социјалну заштиту разматра предлоге одлука и других општих
аката, као и друга питања из области здравствене и социјалне заштите.
Савет за заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других општих аката,
као и друга питања из области заштите животне средине.
Савет за рад и развој месних заједница разматра питања образовања месних
заједница и усклађивања односа у месним заједницама; усмерава, контролише и подстиче рад
месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама;
разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области рада и
развоја месних заједница.
Сталне комисије Скупштине града
1.
2.

Комисија за прописе
Комисија за кадровска питања и јавна признања
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3.

Комисија за спомен обележја и називе улица, тргова и других делова насељених места
Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других опших аката
које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и утврђује
пречишћене текстове одлука и других општих аката Скупштине, када је Скупштина на то
овласти.
Комисија за кадровска питања и јавна признања разматра предлоге аката, као и
друга питања из области избора, именовања и постављења и утврђује предлоге за доделу
признања и награда у складу са актима града.
Комисија за спомен обележја и називе улица, тргова и других делова насељених
места разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области
изградње и постављања спомен обележја и одређивања назива улица, тргова и других делова
насељених места на територији града Смедерева.
6.4 Градска изборна комисија
Чланови Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева именовани
су на 33. седници Скупштине града Смедерева, одржаној 11. фебруара 2016. године,
доношењем решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за
избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика.
Изборну комисију чине: председник, заменик председника, 14 чланова и 14 заменика
чланова, секретар и заменик секретара.
6.5 Градско веће
Градско веће:
• предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
• непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
• доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет
пре почетка фискалне године;
• врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина града;
• решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
• стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
• поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;
• доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о давању у
закуп непокретности у јавној својини града Смедерева;
• доноси одлуку о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је
оснивач, за упис права својине у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима;
• доноси одлуку о преносу јавне својине града Смедерева, на другог носиоца права јавне
својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
• доноси одлуку о давању непокретности у јавној својини града Смедерева на коришћење,
као и одлуке о одузимању и престанку коришћења;
• врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Града.
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
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Градоначелник је дужан да обустави од примене одлуку Градског већа за коју сматра
да није сагласна закону.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова.
Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује његовим
Пословником, у складу са законом и Статутом.
Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој
иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Пословник о раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2014 - пречишћен текст и 12/2016) можете наћи на линку: Пословник о
раду Градског већа
6.6 Списак чланова Градског већа
1. МИРКО ЂУРИЋ, тел. 064/84-49-108
Мирко Ђурића, рођен је 23.3.1951. године у Љубињу.
Обављао је функцију заменика председника општине Смедерево од 1.11.2004. године до
31.12.2005. године.
У претходна два скупштинска сазива обављао је функцију члана Градског већа града
Смедерева задужен за ресор месних заједница.
Живи у Смедереву, ожењен, отац двоје деце.
2. ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ, тел. 064/84-49-203
Дејан Миленковић, рођен је 1.5.1958. године у Косовској Митровици.
Основну школу и Средњу грађевинску школу завршио је у Косовској Митровици.
Грађевински факултет је завршио у Приштини (државни испит у Београду).
Радио је 5 година у ГП Југово као руководилац градње, затим је радио у Енергоинвесту,
такође као руководилац градње.
24 година је приватни предузетник на разним пословима широм Србије.
Био је у Управном одбору Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево 2 године.
Био је председник Рукометног клуба Смедерево 4 године.
У прошлом мандату обављао је функцију члана Градског већа града Смедерева задужен
за ресор јавних предузећа
Отац је двоје деце.
3. ЗОРАН МИШЕЉИЋ, тел. 064/84-49-318
Зоран Мишељић, рођен је 18.8.1960. године.
Завршио је Основну школу „Др Јован Цвијић" у Смедереву, Гимназију у Смедереву,
Грађевински факултет, стекао је звање дипломирани грађевински инжењер са лиценцом за
одговорног пројектанта и одговорног извођача свих радова високоградње, хидроградње и
нискоградње.
- од 1985. године заснива радни однос у ГП „Југово" Смедерево, радио је у Грађевинском
предузећу „Надградња" Београд, био је директор Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево, запослен је у „Jetoil Serbia" Београд - складиште
Смедрево.
Од 2006. до 2012. године био је члан Извршног и Управног одбора Уније послодаваца и
председник Гране за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Уније послодаваца
Србије, коаутор и потписник колективног уговора за грађевинарство, представник уније
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послодаваца у Комитету за заштиту здравља на раду у оквиру грађевинске индустрије.
Председник и оснивач удружења „Поштоваоци Свете горе атонске" у Смедереву које активно
помаже у одржавању и реконструкцији манастира Хиландар од свог оснивања 2000. године.
У прошлом мандату обављао је функцију члана Градског већа задужен за ресор
урбанизма и заштите животне средине.
Ожењен је и отац троје деце.
4. ЈАСМИНА ВОЈИНОВИЋ, тел. 064/84-49-198
Јасмина Војиновић рођена је 21.12.1971. године у Смедереву.
Основну школу завршила је у Лугавчини, а средњу у Смедереву.
Педагошку академију завршила је у Алексинцу.
Запослена је у ОШ „Бранко Радичевић" у Лугавчини од 1993. године као учитељ.
5. СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ, тел. 064/84-49-163
Светлана Михајловић, рођена је 11.08.1978. године у Смедереву.
Завршила је Гимназију у Смедереву, а Учитељски факултет у Јагодини и стекла звање
професор разредне наставе.
Запослена је у Основној школи „Др Јован Цвијић" у Смедереву.
Удата је и мајка је једног детета.
6. РАДИША ЈОВАНОВИЋ, тел. 064/84-49-180
Радиша Јовановић рођен је 26.10.1967. године у Смедереву и од рођења живи у
Шалинцу.
Основну и средњу школу завршио је у Смедереву.
2001. године дипломирао је на Техничком факултету, Универзитету у Новом Саду и
стекао звање дипломирани инжењер за развој, машинске струке.
Од 1992. године запослен је у ПТТ-у, а од 1997. године у Телекому Србија.
Од 2008. године руководилац је Одељења за логистичке и опште послове.
Отац је једног детета.
7. ЈЕЛЕНА ЛАЛИЋ, тел. 064/84-49-349
Јелена Лалић рођена је 4.3.1974. године.
Завршила је Филозофски факултет, Одсек педагогија са социологијом 1995. године.
Менаџер је са дугогодишњем искуством у приватном сектору и у великим компанијама
у области трговине.
8. БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ, тел. 064/84-49-206
Бранислав Дробњаковић рођен је 17.5.1955. године у Смедереву.
Завршио је средњу Техничку школу у Смедереву, а Саобраћајни факултет у Београду,
смер за друмски и градски саобраћај и транспорт, Одсек за планирање, регулисање и
безбедност саобраћаја и стекао звање дипломирани саобраћајни инжењер.
Радио је у Министарству унутрашњих послова - Секретаријату у Смедереву на
пословима безбедности саобраћаја као инспектор.
Био је руководилац Групе за управне и инспекцијске послове и начелник саобраћајне
полиције.
Пензионисан је у чину потпуковника.
Ожењен је и отац двоје деце.
9. МИЉАНА КРАВИЋ, тел. 064/84-49-183
Миљана Кравић рођена је 20.8.1979. године.
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Завршила је Основну школу „Доситеј Обрадовић" у Смедереву и Гимназију у
Смедереву, друштвено-језички смер.
Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, српски језик и књижевност.
Докторант је Филолошког факултета у Београду са тренутним просеком 9,40.
Тренутно је запослена као наставник српског језика у Основној школи „Светитељ Сава"
Друговац, са положеним испитом за лиценцу за наставника.
Радила је као наставник српског језика у основним школама „Димитрије Давидовић",
„Доситеј Обрадовић", „Бранко Радичевић" и „Светитељ Сава" у Друговцу.
Учестовала је на акредитованим програмима за стручно усавршавање и освајала бројне
награде са ученицима.
10. ДРАГАН СТАНИЋ
Драган Станић, рођен је 20.4.1956. године у Мраморку, општина Ковин.
Основну школу „Бранко Радичевић“ завршио је у Смедереву. Средњу управну школу у
Београду и дипломирао на Факултету за менaџмент у Зајечару.
Од 1978 - 1984. године запослен у Месној заједници Папазовац.
Од 1984 – 2004. године запослен у Пољопривредном комбинату „Годомин“ – на радним
местима: директор општег сектора, финансијски директор и директор стручних служби.
Од 2004 – 2008. године – запослен у Економско-трговинској школи у Смедереву – као
професор економске групе предмета.
Од 2008 – 2012. године – запослен у Градској управи града Смедерева на месту помоћника
градоначелника за образовање, у ком периоду је и адаптиран пословни простор зграде
„Монопол“-а ради отварања Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Смедерево, који и данас успешно ради и један је од најбољих у Србији.
Од 2012 – до данас запослен у Економско-трговинској школи у Смедереву – на месту
организатора практичне наставе за све образовне профиле Школе.
Био је председник Управног одбора Јавног предузећа Телевизија Смедерево и
председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаце“ Смедерево.
Члан је Социјалистичке партије Србије од оснивања.
Ожењен је и отац двоје деце.
6.7 Секретар Градског већа
Секретар Градског већа обавља стручне послове из делокруга рада Градског већа,
припрема и прати седнице Градског већа, стручно обрађује акта усвојена на седницама
Градског већа, стара се о спровођењу донетих аката, њиховом достављању и објављивању,
прибавља стручна мишљења од надлежних органа и организација за потребе Градског већа и
обавља друге послове по налогу шефа Службе и начелника Градске управе.
6.8 Градска управа
Градска управа:
• припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и
Градско веће;
• извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
• решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
• обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине града;
• извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

89

• обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, градоначелник и Градско
веће.
Градска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално
и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.
Градска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.
Градска управа је дужна да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа
правну помоћ.
Градска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство
грађана.
Градска управа образује се као јединствени орган.
Градском управом, као јединственим органом, руководи начелник.
За начелника Градске управе може бити постављено лице које има завршен правни
факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци.
У Градској управи образованој као јединствени орган, за вршење сродних послова,
могу се образовати унутрашње организационе јединице.
Начелника градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет
година.

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА
7.1 Начелник одељења
Начелник одељења руководи, координира рад одељења и његових организационих
јединица; даје задатке и упутства за извршавање послова и задатака; обавља најсложеније
послове из делокруга одељења и пружа стручну помоћ запосленима; одговоран је за законито,
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга одељења; потписује сва акта из
надлежности одељења, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.
7.2 Шеф одсека
Шеф одсека организује и усмерава рад одсека, односно појединих извршилаца; обавља
најсложеније послове из делокруга одсека и пружа стручну помоћ запосленима; распоређује
послове на извршиоце; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из
делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника
Одељења.
7.3 Руководилац групе
Руководилац групе обавља стручне послове из делокруга рада групе, припрема,
израђује и стара се о спровођењу аката усвојених на седницама Градског већа, Скупштине
града. Организује и усмерава рад извршилаца у групи. Распоређује послове извршиоцима и
непосредно контролише рад извршиоца и динамику реализације дневних послова и радних
задатака. Обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Табеларни приказ Систематизације и опис послова радних места у Градској
управи Смедерево можете погледати на линку: Систематизација радних места у ГУ
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Скупштина града Смедерева, Градско веће и Градска управа, у свом раду,
најчешће примењују следеће прописе:
- Устав Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 98/2006)
- Статут града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2015 - пречишћен текст)
- Пословник о раду Скупштине града Смедерева - пречишћен текст ("Службени лист града
Смедерева", број 5/2014)
- Пословник о раду Градског већа – пречишћен текст („Службени лист града Смедерева“, број
5/2014)
Службене листове града Смедерева можете наћи на линку:
http://www.grad.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-Sluzbeni-list-grada-Smedereva_711_cir
8.1 Закони
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12,14/15 и 68/15)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/1978, 39/1985, 57/1989,
„Службени лист СРЈ“, број 31/1993 и „службени лист СЦГ“, број 1/2003)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени
гласник РС“, број 30/10; „Службени гласник РС“, број 18/2016)
- Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“ бр. 35/00, 57/03, 72/03, 75/03,
18/04, 101/05, 85/05, 104/09 и 36/11)
- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 и 54/11)
- Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09)
- Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98)
- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 72/09)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014)
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05)
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07)
- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, број 20/2009)
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 и 68/12)
- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11)
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени лист РС“, бр. 93/2014 и 22/2015)
- Закон о републичким административним таксама („Службени лист РС“, бр. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09,54/09,50/11, 70/11,55/12 и 93/12)
(Динарски износи из тарифе републичких административних такси „Службени гласник РС“,
број 45/2015)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014)
- Закон о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', бр. 16/2002,
115/05 и 107/2009)
- Закон о раду ( „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени
лист СРЈ“, бр. 24/98 и 29/98)
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени
гласник СРС“, бр. 54/89)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС», бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
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- Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС", број 52/96)
- Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица („Службени гласник РС“, бр. 137/04)
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС", број 103/2015)
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о платама у државним органима
- Закон о прекршајима
- Закон о основама система образовања и васпитања
- Закон о основној школи
- Закон о средњој школи
- Закон о ученичком и студентском стандарду
- Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
- Закон о избеглицама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/92)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/10)
- Закон о културним добрима
- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11)
- Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09)
- Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98)
- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09)
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10)
- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91,
44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05)
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/07)
- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009)
- Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 101/09-УС, 18/11-УС и 72/11др.закон)
- Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 39/93)
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.111/2009)
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 и 68/12)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени
лист СРЈ“, бр. 31/93)
- Закон о одбрани ("Службени гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009 - др. закон и 104/2009 - др.
закон)
- Закон о војсци Србије ("Службени гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009 и 101/2010 - др.
закон)
- Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
- Закон о војној, радној и материјалној обавези ("Службени гласник РС", бр. 88/2009 и
95/2010)
- Закон о тајности података („Службрни гласник РС“, бр.104/2009)
- Закон о полицији ("Службени гласник РС", 101/2005 и 92/2011)
- Закон о званичној статистици ("Службени гласник РС", бр. 104/2009)
- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012))
- Закон о јавном дугу
- Закон о финансирању политичких странака
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о порезима на имовину
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- Закон о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешће општина,
градова и града Београда у порезу на зараде
- Закон о пољопривредном земљишту
- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр.61/05)
- Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10,
24/11,
78/11
и
47/13http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/00
31cc/3134.htm?encoding=Ћирилица - ZK26_02)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12 и 93/12)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12)
- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07 и 101/11)
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 41/09)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)
- Закон о енргетици („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 59/11, 80/11 и 93/12)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, бр. 135/04 и
88/10)
- Закон о превозу у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001,61/2005,
91/2005, 62/2006 и 31/2011)
- Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 и
одлуке УСРС, 101/05, 27/11 и одлуке УС и 88/11)
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 18/05)
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, бр. 125/04)
- Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 44/95 и 101/05)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11)
- Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90,
„Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/05)
- Закон о легализацији објеката („Службени гласник РС“, бр. 95/13)
- Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе („Службени гласник РС“, бр. 25/13)
- Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о управљању отпадом (,,Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о заштити природе (,,Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РС“, бр. 36/09)
- Закон о заштити од буке у животној средини (,,Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (,,Службени гласник РС“, бр.36/09)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о комуналној полицији („Службени гласник РС“, бр. 51/09)
- Закон о судовима ("Службени гласник РС", бр. 46/91… 29/2004)
- Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/2004)
- Закон о извршном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/2004)
- Закон о облигационим односима ("Службени Лист СФРЈ", бр. 29/78; "Службени
- Лист СРЈ", бр. 31/93)
- Закон о средствима у својини РС ("Службени гласник РС", бр. 53/95… 32/97)
- Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 42/98)
- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95 и "Службени Лист СРЈ",
- бр. 16/2001)
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- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 49/02… 14/2000)
- Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге
облике својине ("Службени гласник РС", бр. 49/92 и 54/96)
- Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешлоу друштвену
својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр. 18/93
20/92 и 42/98)
- Закон о земљишним књигама ("Службене новине Краљевине Југославије", бр. 146/30 и
281/31)
- Закон о стечајном поступку ("Службени гласник РС", број 84/2004)
8.2 Уредбе
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
80/92)
- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник
РС“ број 44/93)
- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласник РС“ број 40/10)
- Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и
Равногорског покрета у области борачко - инвалидске заштите („Службени гласник РС“, број
51/05)
- Уредба о материјалном обезбеђењу и другим правима бораца, ратних војних инвалида и
цивилних инвалида рата из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени
гласник РС“, број 7/92)
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
80/92)
- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник
РС“, бр. 44/93)
- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласник РС“, бр. 40/10)
- Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“,
бр.98/2010)
- Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 8/2011)
- Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС“, бр.22/2011)
- Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС“, бр.110/2010)
- Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", бр.
98/2010)
- Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ ("Службени
гласник РС", бр. 98/2010)
- Уредба о критеријумима за распоређивање грађана и материјалних средстава за потребе
одбране и попуне Војске Србије („Службени гласник РС“, бр.75/2010)
- Уредба о мерама приправности државних органа, органа аутономних покрајна, органа
јединица локалне самоуправе и привредних друштава и других правних лица и предузетника у
ратном и ванредном стању („Службени гласник РС“, бр.24/2009)
- Уредба о начину и поступку извршавања обавезе планирања припрема за одбрану
(„Службени гласник РС“, бр.24/2009)
- Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", бр. 3/2011)
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- Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 8/2011)
- Уредба о спровођењу евакуације ("Службени гласник РС", бр. 22/2011)
- Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности "државна тајна" и "строго
поверљиво" ("Службени гласник РС", бр. 46/2013)
- Уредба о изменама Уредбе о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр.
119/2013)
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 14/12)
- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
114/2008)
- Уредба о условима и критеријумима и начину остваривања права на конверзију права
коришћења у право својине уз накнаду, као и начину одређивања тржишне вредности
грађевинског земљишта и висине накнаде по основу конверзије права коришћења у право
својине уз накнаду („Службени гласник РС“, бр. 67/11);
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр 24/12);
- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр.125/03 и 12/06)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода захтевају плаћање у
више година („Службени гласник РС“, број 21/2014)
8.3 Одлуке
- Одлука о организацији Градске управе града Смедерева - пречишћен текст
- Одлука о буџету града Смедерева за 2017. годину
- Одлука о локалним административним таксама
- Одлука о паркиралиштима
- Одлука о ауто – такси превозу
- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Смедерева
("Службени лист града Смедерева", бр. 5/2013)
- Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за
град Смедерево ("Службени лист града Смедерева", бр. 6/2013)
- Одлука о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у општини Смедерево
- Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене за територију града
Смедерева ("Службени лист града Смедерева", бр. 8/2013)
- Одлука о месним заједницама
8.4 Правилници
- Правилник о раду матичара у поступку закључења брака („Службени гласник РС“, број
31/1993)
- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
(„Службени гласник РС“ број 91/09)
- Правилник о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалида
(„Службени лист СРЈ“, бр. 37/2000)
- Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета са Листом процената војног
инвалидитета („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98)
- Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене додатка
за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98)
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- Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на
ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“, бр.
37/98)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финасијску подршку
породици са децом (''Службени гласник РС'', бр. 29/2002,.../10)
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета
- Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски
додатак и разврставању тих оштећења у степене
- Правилник о раду матичара у поступку закључења брака („Службени гласник РС“, бр.
31/1993)
- Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени
гласник РС“, бр. 91/09)
- Правилник о издваању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени
гласник РС“, бр. 15/10 и 102/11-исправка)
- Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у
здравственој установи („Службени гласник РС“, бр. 25/11)
- Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите
("Службени гласник РС", бр. 26/2011)
- Правилник о униформама и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и
личној карти припадника цивилне заштите ("Службени гласник РС", бр. 13/2013)
- Правилник о садржају и начину вођења евиденције о припадницима органа, јединица,
служби и другим учесницима и о средствима и опреми у цивилној заштити ("Службени
гласник РС", бр. 91/2013)
- Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама
- Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи
понуђач и за одређивање добара домаћег порекла
- Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске
лицитације у поступцима јавних набавки
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
- Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“, бр.20/07, 37/07, 50/07 – испр. и 63/07, 25/08 и 50/08)
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
(„Службени гласник РС“,бр.51/07 и 14/08)
- Правилник о номенклатури нематеријлних улагања и основних средстава са стопама
амортизације („Службени лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/00)
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр-122/08)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.106/06)
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна
консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава
корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“,
бр. 3/04, 140/04 и 1/06)
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- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
РС“, бр. 50/11)
- Правилник о садржини информације о локацији и садржине локацијске дозволе („Службени
гласник РС“, бр. 3/10)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник
РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11)
- Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр.
43/10)
- Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко –
архитектонских конкурса („Службени гласник РС“, бр. 58/12)
- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/12)
- Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“, бр. 19/12)
- Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Службени гласник РС“, бр. 58/12)
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр.
8/95)
- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким
подручјима („Службени лист СРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Службени
гласник РС“, бр. 86/11)
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, бр.
93/11)
- Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Службени
гласник РС“, бр. 93/11)
- Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње
(„Службени гласник РС“, бр. 15/08)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката у издавању употребне
дозволе („Службени гласник РС“, бр. 93/11)
- Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова
(„Службени гласник РС“, бр. 93/11)
- Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације и о условима и начину легализације објеката („Службени гласник РС“,
бр. 26/2011)
- Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације,
критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о
садржини техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне
дозволе за објекте који су предмет легализације („Службени гласник РС“, бр. 89/2009 и 5/2010)
- Правилник о садржини пројекта изведеног објекта високоградње изграђеног, односно
реконструисаног без грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, бр. 111/2003)
- Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену изграђености
објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације објекта („Службени
гласник РС“, бр. 115/13)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015)
- Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 83/2015)
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- Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и
начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС, бр.
77/2014 и 83/2015)
- Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар
наручиоца („Службени гласник РС“, број 83/2015)
- Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца („Службени гласник РС“, број 83/2015)
- Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и
83/2015)
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 29/2013)
- Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла
(„Службени гласник РС“, број 33/2013)
8.5 Упутства, инструкције, наредбе и др.
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр.
10/93 и 14/93)
- Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, број 102/10)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“,
бр. 109/2009, 4/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013)
- Упутство о вођењу уписника за оверу потписа, рукописа и преписа
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр.
10/93 и 14/93)
- Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“, бр. 102/10)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“,
бр. 109/2009, 4/2010, 25/2011, 5/2013 и 94/2013)
- Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа рукописа и
преписа („Службени гласник РС“, број 74/93)
- Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,
бр. 15/12)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“,
бр. 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13)
- Упуство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 96/2012)
- Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета
Републике Србије Управе за трезор
- Инструкције за књижење обрачунате амортизације која се покрива из остварених сопствених
прихода и коришћење тих средстава за куповину опреме код обвезника који своје пословне
књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству, објављена на сајту Министарства
финансија фебруара 2005. године
- Обавезне инструкције Републичког комесаријата упућене повереницима за обављање
одређених послова за Комесаријат материјални и процесни закони Републике Србије
- Наредба о Списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике,
односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора („ Службени гласник РС“, број 123/08)
- Оперативни план за одбрану од поплава за 2013. годину ("Службени гласник РС", бр. 8/2013)
- Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник
РС", бр. 86/2011)
- Пословник о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева (донет 9.11.2012)
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- Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева за 2013. годину
- Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Смедерева
("Службени лист града Смедерева", бр. 3/2013)
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у свом раду,
најчешће примењују следеће прописе:
Одсек за урбанистичкe, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине
- Одлука о градским административним таксама („Службени лист Града Смедерева“, број
6/2015 - пречишћен текст)
- Одлука о градском водоводу и канализацији („Службени лист Града Смедерева“, број
7/2011)*
- Одлука о оснивању ЈКП Водовод Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013)
- Одлука о оснивању ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013 и 3/2013)
- Одлука о оснивању ЈП Грејање Смедерево, Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'',
број 5/2014 - пречишћен текст, 5/2015 и 9/2015)
- Одлука о оснивању ЈП Градска стамбена агенција Смедерево (''Службени лист Града
Смедерева'', број 6/2015 - пречишћен текст)
- Одлука о оснивању ЈКП Пијаце Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013)
НАПОМЕНА: у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број 8/2015) у члану 4. наводи се да
ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о оснивању ЈКП Чистоћа Смедерево
(''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013) и Одлука о оснивању ЈКП Пијаце Смедерево
(''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013), а у члану 5. да ова Одлука ступа на снагу
истовремено са ступањем на снагу Уговора о статусној промени. У члану 19. Уговора о
припајању (''Службени лист Града Смедерева'', број 8/2015) наводи се да Уговор ступа на
снагу даном овере пред надлежним органом.
- Одлука о оснивању ЈКП Паркинг сервис Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број
2/2013)
- Одлука о оснивању ЈКП Зеленило и гробља Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'',
број 6/2015 - пречишћен текст и 8/2015)
- Одлука о оснивању ЈКП Чистоћа Смедерево (''Службени лист Града Смедерева'', број 2/2013)
- Одлука о комуналном уређењу града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број
6/2015 - пречишћен текст и 1/2016)
- Одлука о пијацама (''Службени лист Града Смедерева'', број 3/2014 - пречишћен текст)
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист општине
Смедерево", број 18/2006)
- Одлука о санитарној заштити изворишта Шалинац - Смедерево (''Међуопштински службени
лист'', број 6/1993 и Одлука о измени и допуни Одлуке о санитарној заштити изворишта
Шалинац - Смедерево ("Службени лист општине Смедерево", број 12/2005)
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом (''Службени лист Града
Смедерева'', број 5/2014 и 5/2015)
- Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима чији је оснивач Град
Смедерево на обављање делатности пружања услуга у 2015. години (''Службени лист Града
Смедерева'', број 7/2014)
- Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичких зона на
територији града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 3/2014 - пречишћен
текст), ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
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- Одлука о мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије ("Службени лист Града
Смедерева", број 3/2014 - пречишћен текст), ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
- Одлука о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и
других услужних делатности у граду Смедереву ("Службени лист Града Смедерева", број
2/2015 - пречишћен текст и 8/2015), ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
- Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града
Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2015 - пречишћен текст, 8/2015 и
9/2015), ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
- Одлука о уклањању објеката ("Службени лист града Смедерева", број 3/2014 - пречишћен
текст)
- Одлука о постављању привремених пословних објеката ("Службени лист Града Смедерева",
број 5/2015 - пречишћен текст)
- Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града
Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 3/2014 - пречишћен текст и 5/2015)
- Одлука о уређењу фасада ("Службени лист Града Смедерева", број 13/2012)
- Одлука о заштити споменика природе ''Храст лужњак - Долово'' (''Службени лист општина
Смедерево и Ковин'', број 3/1995)*
- Одлука о заштити споменика природе ''Храст лужњак - Смедерево'' (''Службени лист
општина Смедерево и Ковин'', број 3/1995)*
- Одлука о заштити споменика природе ''Шалиначки луг'' (''Службени лист Града Смедерева'',
број 18/2009 - пречишћен текст)*
- Одлука о заштити стабла храста лужњака ''Платнара'' (''Службени лист општине Смедерево'',
број 8/2007)*
- Одлука о заштити споменика природе ''Карађорђев дуд'' (''Службени лист општина
Смедерево и Ковин'', број 3/1995)*
НАПОМЕНА: Одлуке означене * треба да се мењају/усаглашавају.
Група за урбанизам и Група за обједињену процедуру
- Регионални просторни план за подручје подунавског и браничевског управног округа
(„Службени гласник Републике Србије“, број 8/2015);
- Просторни план града Смедерева („Службени лист Града Смедерева“, број 3/2011);
- Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију
/Сомбор - Нови Сад - Панчево - Београд - Смедерево - Јагодина - Ниш) („Службени гласник
Републике Србије“, број 19/2011);
- Просторни план подручја посебене намене транснационалног гасовода „Јужни ток“
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012 и 98/2013);
- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш
(„Службени гласник Републике Србије“, број 69/2003 и 121/2014);
- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е 80 – Дунав
/Паневропски коридор VII/ („Службени гласник Републике Србије“, број 14/2015);
- Генерални урбанистички план Смедерева („Службени лист Града Смедерева“, број 10/2012);
- План генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист Града
Смедерева“, број 3/2013);
- План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист Града
Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015);
- Детаљни урбанистички план комплекса Металуршког комбината Смедерево
(„Међуопштински службени лист општина Велика Плана, Смедерево и Смедеревска
Паланка“, број 5/1990);
- План детаљне регулације „Платнара“ („Службени лист општине Смедерево“, број II-3/2004);
- План детаљне регулације за изградњу санитарне депоније чврстог комуналног отпада за град
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2004);
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- План детаљне регулације коридора далековода 110 kV број 1010 АБ ТС „Београд 3“ – ТЕ
„Костолац“ деоница на територији општине Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 15/2006);
- План детаљне регулације за изградњу пруге од постојеће пруге Смедерево–Мала Крсна до
индустријске луке „U. S. S. Serbia“ („Службени лист општине Смедерево“, број 15/2006);
- План детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист Града Смедерева“,
број 2/2016);
- План детаљне регулације за проширење гробља у Радинцу („Службени лист општине
Смедерево“, број 13/2007);
- План детљне регулације зоне „Дунавска обала“ у Смедереву од Веслачког клуба до Марине
(„Службени лист општине Смедерево“, број 1/2008);
- План детаљне регулације дела индустријске зоне – сектор југ, I фаза плана – подцелине Б2 у
Смедереву (Службени лист општине Смедерево“, број 1/2008);
- План детаљне регулације Виногради - Нови град у Смедереву („Службени лист Града
Смедерева“, број 6/2008);
- План детаљне регулације за реконструкцију улице Ослобођења у Смедереву („Службени
лист Града Смедерева“, број 10/2009);
- План детаљне регулације „Централно гробље“ у Смедереву („Службени лист Града
Смедерева“, број 7/2010);
- План детаљне регулације дела индустријске зоне „М-24 – мала и средња предузећа“ у
Смедереву („Службени лист Града Смедерева“, број 7/2010);
- План детаљне регулације „Излетиште Југово“ у Смедереву („Службени лист Града
Смедерева“, број 3/2011);
- План детаљне регулације „Веслачки клуб Смедерево“ у Смедереву („Службени лист Града
Смедерева“, број 5/2011);
- План детаљне регулације „Горански гај“ у Смедереву („Службени лист Града Смедерева“,
број 7/2011);
- План детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву
(„Службени лист Града Смедерева“, број 2/2012);
- План детљане регулације за изградњу ДВ 400 kV број 401/1 ТС „Београд 8“ – ТЕ „Дрмно“ –
увођење у ТС „Смедерево 3“ („Службени лист Града Смедерева“, број 10/2012);
- План детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 к.о. Смедерево – Комплекс Старе
железаре, I фаза /целина 3/ („Службени лист Града Смедерева“, број 6/2013);
- План детаљне регулације „Гарави сокак“ у Смедереву („Службени лист Града Смедерева“,
број 4/2014);
- План детаљне регулације Пословне зоне „Пожаревачка петља“ у Смедереву („Службени лист
Града Смедерева“, број 7/2014);
- План детљане регулације блока Улица сремска – Улица Милоша Обилића, потес Царина
(„Службени лист Града Смедерева“, број 5/2015);
- План детaљне регулације за проширење гробља у Вранову („Службени лист Града
Смедерева“, број 7/2015);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за катастарску парцлу број 696/1 К. О. Смедерево
- комплекс Старе железаре ("Службени лист Града Смедерева" број 3/2013)
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Марина Смедерево“ у Смедреву („Службени
лист Града Смедерева“, број 1/2013);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Петријевски поток“ у Смедереву („Службени
лист Града Смедерева“, број 4/2014);
- Одлука о изради Плана детљане регулације „Вучачки поток“ у Смедереву („Службени лист
Града Смедерева“, број 1/2015);
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- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне – Сектор југ у Смедереву
(„Службени лист Града Смедерева“, број 1/2015);
- Одлука о изради Плана детљане регулације агро-туристичког комплекса „Водањ“
(„Службени лист Града Смедерева“, број 1/2015);
2016. година
- Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени гласник
Републике Србије”, број 7/2016)
- Упутство - формати електронских докумената и њихово достављање ЦЕОП-у (април 2016.)
2015. година
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије„, број 72/2009,
81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Правилник о класификацији објеката („Службени гласник Републике Србије„, број 22/2015)
- Правилник о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се
достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Службени гласник Републике Србије”,
број 113/2015)
- Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског
конкурса („Службени гласник Републике Србије”, број 31/2015)
- Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за
издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које
грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за
одузимање тих лиценци („Службени гласник Републике Србије”, број 24/2015)
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број 85/2015)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
Републике Србије”, број 22/2015)
- Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања,
израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању
лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
(„Службени гласник Републике Србије”, број 27/2015 и 92/2015)
- Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Службени
гласник Републике Србије”, број 27/2015)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени
гласник Републике Србије”, број 113/2015)
- Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра планских
докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система и
дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник Републике
Србије”, број 33/2015)
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и
грађевинске књиге („Службени гласник Републике Србије”, број 22/2015)
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник Републике
Србије”, број 22/2015)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије,
садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и
објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката („Службени гласник Републике Србије”, број 27/2015)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник Републике Србије”, број 64/2015)
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- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије”, број
23/2015 и 77/2015)
- Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивање сепарата
(„Службени гласник Републике Србије”, број 33/2015)
- Правилник о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике Србије”, број 27/2015)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 22/2015)
- Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената
(„Службени гласник Републике Србије”, број 48/2015)
- Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских докумената,
комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 55/2015)
- Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
(„Службени гласник Републике Србије”, број 58/2012, 74/2015 и 82/2015)
- Уредба о локацијским условима („Службени гласник Републике Србије”, број 35/2015 и
114/2015)
- Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини
може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник
Републике Србије”, број 61/2015 и 88/2015)
- Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2013, 138/2014, 45/2015
и 106/2015)
2014.
- Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију
(„Службени лист СФРЈ„, број 38/89 и „ Службени гласник Републике Србије”, број 118/2014)
2013.
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Службени гласник
Републике Србије”, број 93/2011 и 103/2013 - одлука УС)
2012.
- Правилник о методологији и процедури реализације пројеката од значаја за Републику
Србију („Службени гласник Републике Србије”, број 1/2012)
- Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије оправданости и
студије оправданости („Службени гласник Републике Србије”, број 1/2012)
- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда („Службени гласник Републике Србије”, број 69/2012)
2011.
- Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије”, број
61/2011)
- Уредба о утврђивању програма имплементације Просторног плана Републике Србије од
2010. до 2020. године, за период од 2011. до 2015. године („Службени гласник Републике
Србије”, број 102/2011)
2010.
- Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
(„Службени гласник Републике Србије”, број 3/2010)
- Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора
(„Службени гласник Републике Србије”, број 55/2010)
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- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласник Републике Србије“, број 40/2010)
- Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник Републике
Србије“, број 102/2010)
2009.
- Уредба о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница
Бугарске („Службени гласник Републике Србије”, број 86/2009)
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник Републике
Србије“, број 80/92)
- Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Службени гласник
Републике Србије“, број 44/93)
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
Републике Србије“, број 10/93 и 14/93)
- Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
(„Службени гласник Републике Србије”, број 64/2015)
- Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Србије”, број 145/2014)
- Правилник о енергетској дозволи („Службени гласник Републике Србије”, број 15/2015)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије”, број 135/2004 и 88/2010)
-Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије”, број 114/2008)
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије”, број 111/2009 и 20/2015)
- Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине,
јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени
гласник Републике Србије”, број 73/2010)
- Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара
(„Службени гласник Републике Србије”, број 76/2010)
- Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара
(„Службени гласник Републике Србије”, број 92/2011)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС)
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени
гласник Републике Србије”, број 109/2009 и 8/2010)
- Правилник о поступку обавештавања, односно размене података о Севесо постројењу,
односно комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског удеса са
прекограничним ефектима („Службени гласник Републике Србије”, број 26/2013)
- Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије”, број 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013)
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник Републике Србије”, број
105/2013, 119/2013 и 93/2015)
- Закон о водама („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010 и 93/2012)
- Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015)
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006,
65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015)
- Закон о железници („Службени гласник Републике Србије”, број 45/2013 и 91/2015)
- Уредба о категоризацији железничких пруга („Службени гласник Републике Србије”, број
115/2013)
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени гласник Републике
Србије”, број 10/2014)
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- Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник Републике Србије”, број 44/95,
46/98, 1/2001 - одлука УСРС, 101/2005 - др. закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011)
- Закон о становању („Службени гласник Републике Србије”, број 50/92, 76/92, 84/92 - испр.,
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001,
101/2005 - др. закон и 99/2011)
- Закон техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник
Републике Србије”, број 36/2009)
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009,
18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015)
- Закон о јавној својини („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2011, 88/2013 и
105/2014)
- Закон о експропријацији („Службени гласник Републике Србије”, број 53/95, „Службени
лист СРЈ”, број 16/2001 - одлука СУС и („Службени гласник Републике Србије”, број 20/2009
и 55/2013 - одлука УС)
- Закон о хипотеци ("Службени гласник Републике Србије", број 115/2005, 60/2015, 63/2015 одлука УС, 83/2015)
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ", број 6/80 и 36/90,
„Службени лист СРЈ", број 29/96 и „Службени гласник Републике Србије", број 115/2005 - др.
закон)
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ", број 31/93 и „Службени лист СЦГ", број 1/2003 - Уставна
повеља)
- Закон о промету непокретности („Службени гласник Републике Србије", број 93/2014,
121/2014 и 6/2015)
- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник Републике Србије",
број 72/2011, 108/2013 и 142/2014)
- Закон 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, 47/2013 и 68/2014 - др. закон)
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије",
број 88/2011)
- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Србије", број 36/2015)
- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник
Републике Србије", број 88/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97 и 31/2001 и "Службени
гласник Републике Србије", број 30/2010) и Закон о општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Србије", број 18/2016)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник Републике Србије", број 96/2015)
- Закон о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије",
број 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн.,
65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и
112/2015)
- Закон о електронском потпису ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004)
- Закон о електронском документу ("Службени гласник Републике Србије", број 51/2009)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007. (види:
чл. 145. тач. 2. Закона - 83/2014-22)).
- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града
Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 7/2015)
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- Одлука о одобравању посебних погодности за привредне субјекте који инвестирају на
територији града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број 4/2013 и 1/2015)
- Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист
Града Смедерева", број 1/2015)
- Одлука о одобравању посебних погодности за рад корисника "Слободне зоне Смедерево"
ДОО Смедерево ("Службени лист Града Смедерева", број 3/2013 и 1/2015)
***НАПОМЕНА: Група за обједињену процедуру примењује све важеће планове, али се не бави
одлукама о приступању изради планова. Група за урбанизам не примењује све наведене прописе, већ
ЗПИ и одговарајуће правилнике који се тичу парцелације, израде планских докумената и иног.
Група за саобраћај
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УСРС, 55/2014, 96/2015 и 9/2016 - одлука УСРС),
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије",
број 68/2015),
- Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", број
68/2015),
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2011).
- Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист Града Смедерева'', број 6/2015 пречишћен текст),
- Одлука о аутобуским стајалиштима (''Службени лист Града Смедерева'', број 18/2009),
- Одлука о ауто-такси превозу (''Службени лист Града Смедерева'', број 6/2014 и 7/2015),
- Одлука о градском и приградском превозу путника на територији града Смедерева
(''Службени лист Града Смедерева'', број 6/2015 - пречишћен текст),
- Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији града
Смедерева (''Службени лист Града Смедерева'', број 3/2014),
- Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева
(''Службени лист Града Смедерева'', број 3/2014),
- Одлука о некатегорисаним путевима ("Службени лист Града Смедеревa", број 7/2015),
- Одлукa о комуналном уређењу града Смедерева ("Службени лист Града Смедерева", број
6/2015-пречишћен текст и 1/2016),
- Одлукa о градским административним таксама (''Службени лист Града Смедерева'', број
6/2015 - пречишћен текст),
- Одлукa о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Смедеревa", број 1/2013 и
1/2014).
- Правилник о раду савета за безбедност саобраћаја ("Службени лист Града Смедерева", број
1/2013),
- Правилник о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Смедерева", број 2/2013),
- Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник Републике Србије", број
134/2014),
- Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова ("Службени гласник
Републике Србије", број 134/2014),
- Правилник о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у зони школе
("Службени гласник Републике Србије", број 89/2014),
- Правилник о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и
вођењу обавезних евиденција о примени специјалних мера и овлашћења ("Службени гласник
Републике Србије", број 69/2010),
- Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу ("Службени гласник
Републике Србије", број 9/2014),
- Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације ("Службени гласник
Републике Србије", број 22/2010),
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- Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање
практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају
прописане услове ("Службени гласник Републике Србије", број 79/2011),
- Правилник о начину обављања вандредног превоза ("Службени гласник Републике Србије",
број 90/2014),
- Правилник о условима за издавање дозволе за вандредни превоз ("Службени гласник
Републике Србије", број 91/2014),
- Правилник о знацима које учесницима у саобраћају на путевима дају полицијски
службеници ("Службени гласник Републике Србије", број 56/2010),
- Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта ("Службени гласник Републике
Србије", број 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006),
- Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева ("Службени гласник Републике
Србије", број 84/2015),
- Правилник о начину означавања државних путева, садржини евиденције, начину вођења
евиденције, начину прикупљања, односно обнављања података, као и условима коришћења
података из евиденције о државним путевима ("Службени гласник Републике Србије", број
50/2012),
- Правилник о периодичном одржавању државног пута ("Службени гласник Републике
Србије", број 43/2015),
- Правлник о условима који са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни
објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник Републике Србије", број 50/2011),
- Уредба о критеријима за категоризацију државних путева ("Службени гласник Републике
Србије", број 37/2009),
- Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подручју града Смедерева у 2016. години ("Службени лист Града Смедерева",
број 9/2015).
Група за заштиту животне средине
Група за заштиту животне средине у свом раду примењује велики број закона и
подзаконских аката, а најважнији су:
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије”, број 135/2004 и 88/2010);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004 и 36/2009);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник Републике Србије”, број 135/2004 и 25/2015);
- Закон о заштити природе („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2009, 88/2010,
91/2010 - исправка и 14/2016);
- Закон о хемикалијама („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2009, 88/2010,
92/2011, 93/2012 и 25/2015);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2009, 88/2010 и
14/2016);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије”, број
36/2009 и 88/2010);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2009 и 10/2013);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник Републике Србије”, број
36/2009 и 10/2013);

Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

107

- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање
отпада („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009);
- Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
(„Службени гласник Републике Србије”, број 96/2009);
- Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање
отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 95/2010);
- Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за
складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник Републике Србије”, број
73/2010);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник
Републике Србије”, број 56/2010);
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Службени гласник Републике Србије”, број 114/2013);
- Правилник о садржини захтева о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије”, број 69/2005);
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије”, број 69/2005);
- Правилник о раду техничке комисије („Службени гласник Републике Србије”, број 69/2005);
- Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број 69/2005);
- Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и
донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије”, број 69/2005);
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Службени
гласник Републике Србије”, број 109/2009 и 8/2010);
- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и
највишег износа накнаде („Службени гласник Републике Србије”, број 111/09);
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за Оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник
Републике Србије", број 75/2010);
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени
гласник Републике Србије”, број 84/2005);
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда
квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 84/2005);
- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или
активности прописаним условима („Службени гласник Републике Србије”, број 84/2005);
- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник Републике Србије”, број 108/2008);
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник Републике Србије”, број
92/2010);
- Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник Републике Србије”, број 30/2006 и 32/2016);
- Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе („Службени гласник Републике
Србије”, број 30/2006);
- Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени
гласник Републике Србије”, број 69/2005);
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања,
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник
Републике Србије”, број 91/2010 и 10/2013);
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- Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије”,
број 21/2010);
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени
гласник Републике Србије”, број 72/2010);
- Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог
приказивања јавности („Службени гласник Републике Србије”, број 80/2010);
- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник
Републике Србије”, број 71/2010);
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник
Републике Србије”, број 98/2010).
- Одлука о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију
(''Службени лист Града Смедерева'', број 4/1992);
- Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева (''Службени
лист Града Смедерева'', број 8/2010);
- Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града
Смедерева (''Службени лист Града Смедерева'', број 8/2011);
- Одлука о одређивању локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или
одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Смедерева
(''Службени лист Града Смедерева'', број 4/2010);
- Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичних зона на
територији града Смедерева (''Службени лист Града Смедерева'', број 7/2011 и 2/2014).
Група за озакоњење
- Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник Републике Србије", број 96/2015),
- Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе ("Службени гласник Републике Србије", број 25/2013 и 145/2014) - условно (престао
да важи),
- Закон о легализацији објеката ("Службени гласник Републике Србије", број 95/2013 и 117/2014) условно (престао да важи),
- Одлуку о максимално дозвољеном одступању од спратности прописане важећим планским
документом у поступку озакоњења објеката ("Службени лист Града Смедерева", број 9/2015).
НАПОМЕНА: Прописи наведени у првој Групи, нису понављани у наредним групама, без
обзира на то што је наведени пропис 'основни' или важећи и за наредне групе.
Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор, у свом раду
најчешће примењује следеће:
- Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95 и "Службени лист СРЈ",
бр. 16/2001-одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 20/2009 и 55/2013- одлука УС);
- Закон о јавној својини ("Службени гласник Рeпублике Србије", бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014);
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
-Закон о претварању права коришћења у право јавне својине на грађевинском земљишту уз
накнаду ("Службени гласник РС", бр. 64/2015);
- Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015);
- Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл.
лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон);
- Закон о начину и условима признавања права и враћања земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због
неизврешених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Службени гласник
РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/2008);
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- Закон о становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-др.закон
и 99/2011);
- Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/2001 - одлука
УСРС, 101/2005 - др.закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011);
- Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", бр. 72/2011,
108/2013, 142/2014 и 88/2015- одлука УС);
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон);
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015);
- Уредба о условима, начину и поступцима под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ("Службени гласник
РС", бр. 61/2015 и 88/2015);
- Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини ("Службени гласник РС", бр.
98/2010 и 51/2011);
- Уредба за спровођење Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта
које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискацијом због неизврешених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа
("Службени гласник РС", бр. 41/91, 44/91-испр., 4/92, 8/97-одлука УСРС и 103/2003-одлука
УСРС);
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 70/2014 и 19/2015),
- Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева ("Службени
лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст и 9/2015);
- Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града
Смедерева", бр. 5/2015-пречишћен текст);
- Одлука о постављању привремених пословних објеката ("Службени лист града Смедерева",
бр. 5/2015-пречишћен текст);
- Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта ради постављања привремених пословних
објеката ("Службени лист града Смедерева", бр. 5/2015-пречишћен текст);
- Одлука о утврђивању закупнина за давање у закуп грађевинског земљишта ради постављања
привремених пословних објеката на територији града Смедерева ("Службени лист града
Смедерева", бр. 3/2015);
- Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града
Смедерева ("Службени лист града Смедерева", бр. 3/2014-пречишћен текст и 5/2015);
- Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева
("Службени лист града Смедерева", бр. 2/2014);
- Статут града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", бр. 2/2015 - пречишћен текст);
- Закључак о усвајању Методологије за израду подзаконских прописа ("Службени гласник РС",
бр. 75/2010 и 81/2010 - исправка).

9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Детаљне сервисне информације о раду Градске управе (Е - управа) и поступак ради
пружања услуга осим у Информатору можете видети и на линковима:
http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-Електронски-формулари_2632_
9.1 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
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9.1а Одсек за јавне службе
1. Додатна образовна, здравствена и социјална подршка детету и ученику
Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику утврђено је да се захтев за процену потреба детета за пружањем додатне подршке
врши по захтеву родитеља, односно старатеља и по службеној дужности. Наведени захтев
подноси се изабраном лекару надлежног дома здравља. Изабрани лекар обрађује захтев,
уносећи потребне податке и упућује на комисију, у року од 7 дана од подношења.
2. Јавни конкурси у области информисања, културе и спорта
У области информисања, културе и спорта утврђен начин финансирања кроз
спровођење јавног конкурса. Наиме, донесени Правилници предвиђају процедуру за
спровођење јавних конкурса у области информисања, културе и спорта и то тако што се
образују Комисије које спроводе Јавне конкурсе и доносе Одлуке по њима. Као другостепени
орган предвиђено је да одлучује Градско веће. Након спроведених јавних конкурса закључују
се уговори између града и изабраних учесника конкурса о њиховом финансирању.
3. Финансирање ученика и студената
Финансирање ученика и студената врши се на основу Јавног конкурса, који спроводи
посебна Комисија. Након спроведеног јавног конкурса, градоначелница града Смедерева са
изабраним ученицима и студентима закључује уговоре о финансирању.
9.1б Одсек за друштвену бригу о деци
У Одсеку за друштвену бригу о деци обављају се поверени послови државне управе у
вези са утврђивањем права на дечији додатак, накнаде зарада за време породиљског одсуства,
родитељски додатак и друга права одређена Законима и Правилницима.
Одсек за друштвену бригу о деци у управном поступку, у првом степену, решава
поводом:
- захтева за остваривање права на дечији додатак,
- захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета,
- захтева за остваривање права на родитељски додатак и
- захтева за остваривање права на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са децом
до једне године живота.
У Одсеку се обављају и следећи послови:
- контрола обрачунатих накнада зарада за све запослене породиље за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге
детета.
- требовање средстава од надлежног Министарства,
- пренос средстава корисницима,
- издавање уверења за иностранство,
- у Одсеку се врши пријем захтева, води евиденција и архивирају предмети.
Захтеви се подносе на посебним обрасцима који се добијају у Одсеку за друштвену
бригу о деци, Трг Републике 12, Смедерево.
ПРИМЕРИ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ
ОДСЕКУ ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ
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Пропис на основу
кога се захтев
подноси

Општи услови за
остваривање права
на накнаду зараде за
време породиљског
одсуства, одсуства
са рада ради неге
детета и одсуства са
рада ради посебне
неге детета

Поступак за
подношење захтева

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ
ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА
РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ
ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
- Закон о раду
(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13)
- Закон о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06,
51/10, 73/10 и 27/11)
- Правилник о условима, поступку и начину остваривања
права на одсуство са рада ради посебне неге детета
(''Службени гласник РС'', бр. 1/2002)

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
остварује подносилац захтева - запослени код послодавца и лица која
самостално обављају делатност а остварује право на здравствену заштиту
преко Републичког завода за здравствено осигурање.
Накнаду зараде остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ,
односно старатељ детета када у складу са прописима о раду користе
одсуство.
Уколико је подносилац захтева поднео захтев за остваривање права
на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета,
потребно је да уз захтев приложи мишљење Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету.
Подносиоци захтева који су били у радном односу непрекидно и
непосредно пре остваривања овог права имају права на накнаду зараде и
то :
- за више од 6 месеци - остварују пун износ накнаде (100%)
- од 3 месеци и један дан до 6 месеци - остварују 60% накнаде
- до 3 месеца - остварују 30% накнаде пун износ зараде
1. Подносилац захтева - запослени код послодавца за остваривање
права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета уз захтев прилаже:

1) ЗАХТЕВ за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене бриге о
деци, Трг Републике 12
2) ДОЗНАКА (извештај лекара о привременој спречености за рад),
3) УГОВОР О РАДУ са дефинисаном основном зарадом запосленог
(фотокопија),
4) ОБРАЗАЦ М, М2 И РАДНА КЊИЖИЦА (фотокопије)
5) РЕШЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА (о признавању права на коришћење
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, које треба да
садржи податак о непрекидном радном стажу запосленог непосредно пре
отварања истог),
6) ИЗВОДИ из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопије),
7) ОВЕРЕНА ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА породиље (фотокопија),
8) ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВИ:
- потврду о висини основне зараде запосленог, увећане по основу минулог
рада (0,4 %) за 12 месеци који претходе отпочињању породиљског
одсуства.
- обрачуне зараде, односно накнаде зараде којe је дужан да достави
запосленом у складу са Законом, за 12 месеци који претходе отпочињању
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породиљског одсуства (фотокопије обрачунских листа породиље, оверене
од стране послодавца и потписане од стране одговорног лица).
- фотокопије извода из банке о исплаћеној нето заради запослених и
уплаћеним порезима и доприносима за 12 месеци који претходе
отпочињању породиљског одсуства.

а) подносилац захтева који самостално обавља делатност који је
именовао пословођу уз захтев прилаже:
1) ЗАХТЕВ за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене
бриге о деци, Трг Републике 12
2) Дознака (извештај о привременој спречености за рад)
3) Решење о упису у регистар делатности
4) Образац М-1, М-2 (фотокопија)
5) Решење о именовању стручног пословође
6) Изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопије)
7) Здравствена књижица породиље (фотокопија)
8) Потврду о висини основице за обавезно социјално осигурање образац се преузима у Одсеку друштвене бриге о деци при предаји
захтева,
9) Решење РУЈП-а
б) подносилац захтева који самостално обавља делатност који је
обуставио обављање делатности
1) ЗАХТЕВ за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене
бриге о деци, Трг Републике 12
2) Дознака (извештај о привременој спречености за рад)
3) Решење о упису у регистар делатности
4) Образац М-1, М-2 (фотокопија)
5) Решење о привременој обустави делатности
6) Изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопије)
7) Здравствена књижица породиље (фотокопија)
8) Потврду о висини основице за обавезно социјално осигурањеобразац се преузима у Одсеку друштвене бриге о деци при предаји
захтева,
9) Решење РУЈП-а
10) Копија личне карте
11) Копија картице текућег рачуна или Уговор о отварању жирорачуна фирме
12) 13 НЗ-1 образаца
Ово право утврђује се у укупном трајању од 365 дана од дана
започињања породиљског одсуства.
2. Подносилац захтева - запослени код послодавца за остваривање
права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета уз захтев прилаже:

1) ЗАХТЕВ за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене бриге о
деци, Трг Републике 12
2) ДОЗНАКА (извештај лекара о привременој спречености за рад),
3) МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ/ УЧЕНИКУ (фотокопија),
4) РЕШЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА (о признавању права на коришћење одсуства са
рада ради посебне неге детета),
5) ОВЕРЕНА ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА мајке (фотокопија),
6) ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ГРАДСКОЈ УПРАВИ ДОСТАВИ:
- потврду о висини основне зараде запосленог, увећане по основу минулог
рада (0,4 %) за 12 месеци који претходе отпочињању одсуства са рада ради
посебне неге детета,
- обрачуне зараде, односно накнаде зараде којe је дужан да достави
запосленом у складу са Законом, за 12 месеци који претходе отпочињању
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одсуства са рада ради посебне неге детета (фотокопије обрачунских листа
запослене, оверене од стране послодавца и потписане од стране
одговорног лица).
а) подносилац захтева који самостално обавља делатност:
1) ЗАХТЕВ за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене бриге о
деци, Трг Републике 12
2) ДОЗНАКА (извештај лекара о привременој спречености за рад),
3) МИШЉЕЊЕ Комисије за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ ученику
(фотокопија),
4) ОВЕРЕНА ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА мајке (фотокопија),
5) Потврду о висини основице за обавезно социјално осигурање- образац се
преузима у Одсеку друштвене бриге о деци при предаји захтева.

Ово право утврђује се у трајању најдуже од навршених пет
година живота детета.
Поводом поднетог захтева Одсек за друштвену бригу о деци
разматра захтев са комплетном документацијом и утврђује да ли је захтев
уредан.
Уколико је поднета документација некомплетна, Одсек за
друштвену бригу о деци ће писменим путем наложити допуну захтева у
Поступак по
законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева
поднетом захтеву
не поступи по налогу, Одсек ће донети закључак о одбацивању захтева.
Одсек решава на основу уредног, благовременог и од стране
овлашћеног лица поднетог захтева и доноси решење којим се захтев
усваја као основан или одбија као неоснован.
Подносилац захтева незадовољан донетом одлуком, има право да
поднесе жалбу. Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања
одлуке. Одсек за друштвену бригу о деци, као првостепени орган,
испитује да ли је поднета жалба допуштена, благовремена и изјављена од
стране овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену и од
Поступак за улагање неовлашћеног лица изјављену жалбу, Одсек за друштвену бригу о деци
жалбе против
одбациће закључком.
донетих одлука,
Када Одсек за друштвену бригу о деци утврди да је жалба
радњи или пропуста благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица и основана,
може поводом захтева решити другачије и новом одлуком заменити
Одсека за послове
друштвене бриге о одлуку која се жалбом побија. Против нове одлуке подносилац захтева
има право жалбе.
деци
Ако Одсек за друштвену бригу о деци нађе да је жалба
благовремена, допуштена и изјављена од стране овлашћеног лица, али да
није основана, дужан је да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од дана пријема жалбе, жалбу са списима предмета достави надлежном
Министарству.
Надлежно Министарство решава у управном поступку у другом
степену
поводом уложене жалбе.
Орган надлежан за
Министарство као другостепени орган, жалбу може одбацити ако је
решавање по жалби
недопуштена, неблаговремена или изјављена од стране неовлашћеног
и поступак
лица.
другостепеног
Ако не одбаци жалбу, Министарство узима предмет у решавање и
органа по жалби
може жалбу одбити као неосновану, поништити првостепену одлуку у
целини или делимично, или је изменити.
Накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада
Контрола
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета сваког
месеца исплаћује послодавац, након чега подноси овом Одсеку захтев за
обрачунатих
рефундацију исплаћених средстава.
накнада зарада и
Рефундација се врши наредног месеца у односу на месец подношења
исплата истих
захтева, тако што овај Одсек врши пренос исплаћених средстава
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послодавцу након добијања истих од Министарства.
У Одсеку се врши контрола обрачуна накнада и уплате зарада,
пореза и доприноса сваког месеца за сваку породиљу појединачно обрачуне на контролу достављају послодавци. За приватне предузетнице
које су привремено обуставиле делатност као и за породиље чије су
фирме у стечају обрачун накнаде и подношење пореских пријава врши
овај Одсек месечно.
Месечно се врши :
- достављање извештаја Министарсву на крају месеца за предходни
месец, о утрошеним средствима на име исплаћених накнада зарада и
доприноса,
- обрачуни и требовање средстава од надлежног Министарства,
месечно, за исплату накнада зарада, пореза и доприноса за рефундацију
послодавцима,
- пренос средстава корисницима.

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ
ДОДАТАК

Пропис на основу
кога се захтев
подноси

Општи услови за
остваривање права
на родитељски
додатак

Поступак за
подношење захтева

- Закон о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10,
73/10 и 27/11)
Родитељски додатак остварује мајка (изузетно отац) која је
држављанин Републике Србије за своје прво четворо деце по редоследу
рођења, која непосредно брине о новоређенчету и да деца предходног
реда рођења нису смештена у установи социјалне заштите, хранитељску
породицу или дата на усвојење, као и да није лишена родитељског права
за исте.
У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из
оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право уместо
мајке детета може остварити отац, под истим условима као и у случају
када је подносилац захтева мајка. Редослед рођења детета за које отац
подноси захтев за остваривање права на родитељски додатак утврђује се
према мајци.
Право на родитељски додатак може остварити и отац детета уколико
мајка није држављанин Републике Србије*.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је док дете
не наврши 6 месеци живота.
1. Уколико је подносилац захтева за остваривање права на
родитељски додатак мајка, уз захтев прилаже:
1) Захтев за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене бриге
о деци, Трг Републике 12
2) Оригинал уверења о држављанству (само за мајку) које не сме бити
старије од 6 месеци.
3) Оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву своју
децу (издати после 01.03.2010.).
4) Фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву своју децу.
5) Фотокопију своје оверене здравствене књижице (само за мајку).
6) Фотокопије важећих личних карата – обе стране, за мајку у два
примерка, за оца у једном примерку и оригинали на увид,
7) за личне карте са чипом доставити и одштампану очитану личну
карту.
8) Фотокопије потврда о пријави пребивалишта за сву децу.
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Адреса пребивалишта у важећој личној карти мајке мора
одговарати адреси у здравственој књижици, као и у потврдама о
пријави пребивалишта за децу.
Мајка је у обавези да лично поднесе захтев.
2. Уколико је подносилац захтева за остваривање права на
родитељски додатак отац, поред доказа које уз захтев доставља мајка, уз
захтев прилаже следећу документацију:
1) Захтев за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене
бриге о деци, Трг Републике 12
2) Оригинал уверења о држављанству (за мајку и оца) које не сме
бити старије од 6 месеци, односно
оверена фотокопија уверења о држављанству за мајку која је
страни држављанин *.
3) Оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву
децу мајке
4) Фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу мајке.
5) Фотокопију своје оверене здравствене књижице (за мајку и оца),
односно
доказ о здравственом осигурању за мајку која је страни
држављанин* .
6) Фотокопије важећих личних карата – обе стране, за мајку и оца у
два примерка, оригинали на увид, односно
доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву
боравишта на територији Републике Србије у два примерка*.
7) за личне карте са чипом доставити и одштампану очитану личну
карту.
8) Фотокопије потврда о пријави пребивалишта за сву децу мајке.
9) Доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са
оцем детета*.
10) Уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету
за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног
боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца
претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне
заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није
лишена родитељског права у односу на децу претходног реда
рођења*.
11) Доказ да у земљи чији је држављанин мајка није остварила исто
или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски
додатак*
Наведени докази из других држава морају бити издати у складу са
правилима утврђеним за признање страних јавних исправа - преведени и
оверени од стране судског тумача, односно оверени Хашким Апостилом
("APOSTILLE")*.
Поводом поднетог захтева Одсек за друштвену бригу о деци
разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Одсек за
Поступак по
друштвену бригу о деци ће писменим путем наложити допуну захтева у
поднетом захтеву законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева
не поступи по налогу, Одсек ће донети закључак о одбацивању захтева.
Одсек за друштвену бригу о деци решава на основу уредног,
благовременог и од стране овлашћеног лица поднетог захтева и доноси
решење којим се захтев усваја као основан или одбија као неоснован.
Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или
Поступак за улагање
жалбе против донетих пропуста Одсека за друштвену бригу о деци, идентичан је поступку за
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улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку поводом
захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета.
Надлежно Министарство решава у управном поступку у другом
Орган надлежан за степену поводом уложене жалбе.
решавање по жалби
Поступак Министарства, као другостепеног органа, идентичан је
поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење поводом
и поступак
захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског
другостепеног
органа по жалби одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета.
одлука, радњи или
пропуста Одсека за
послове друштвене
бриге о деци

Исплата
родитељског
додатка

Пропис на основу
кога се захтев
подноси

Општи услови за
остваривање права
на дечији додатак

Поступак за
подношење захтева

За прво дете исплата се врши једнократно, а за друго, треће и
четврто дете исплата се врши у 24 месечне рате, преко Поштанске
штедионице (поште).
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
- Закон о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом
(''Службени гласник РС'', бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06,
51/10, 73/10 и 27/11)

Право на дечији додатак остварује један од родитеља (старатељ,
хранитељ), који је држављанин Републике Србије, који непосредно брине
о деци - за прво четворо деце по редоследу рођења, под условом да се
редовно школују до навршених 19 година старости, да приходи од зарада,
накнада и пензија као и катастарски приходи (од земље) не прелазе
цензус, да не поседују, користе или имају у власништву више некретнина
или користе по основу закупа пословни просторо већи од 20м2.
Решење о цензусима за остваривање права на дечији додатак за
приходе од зарада, накнада, пензија и др. као и за катастарске приходе
(од земље-пољопривреде) доноси надлежно Министарство сваког месеца.
Хранитељ или старатељ детета може остварити право на дечији
додатак за највише четворо сопствене деце у породици и за свако дете без
родитељског старања.
Право на дечији додатак остварује се за прво, друго, треће и четврто
дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.
За самохране родитеље законом утврђен цензус се увећава за 20%.
Дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, ако
се у својству редовног ученика налази на школовању.
Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не
започиње школовање, односно које започне школовање касније или
прекине школовању у својству редовног ученика, и то за све време
трајања спречености, а најдаље до 19 година живота.
Дечији додатак припада и после навршених 19 година живота за дете
за које је донет акт о разврставању, све док је обухваћено васпитнообразовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над
којим је продужено родитељско право одлуком надлежног суда најдуже
до 26 година.
Подносилац захтева за остваривање права на дечији додатак уз
захтев прилаже:
1) Захтев за остваривање права - преузима се у Одсеку друштвене бриге
о деци, Трг Републике 12
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Поступак по
поднетом захтеву

2) изводи из матичне књиге рођених или оверене фотокопије нових
извода и фотокопије уверења о пребивалишту за сву децу у породици
из пу-а;
3) извод из матичне књиге венчаних или изводи из матичне књиге
рођених (оверене фотокопије нових извода) за оба супружника ако
живе у ванбрачној заједници;
4) уверење да је држављани републике србије - само за подносиоца
захтева;
5) фотокопије личних карата одраслих чланова домаћинства - личне
карте обавезно на увид;
6) фотокопија оверене здравствене књижице за све чланове
домаћинства;
7) за запослене чланове домаћиства потврду о приходима у три месеца
који претходе месецу подношења захтева (зарада, накнада,
отпремнина)
8) за старија лица потврда из пио фонда о примањима или потврда да
нису корисници;
9) потврда о катастарским приходима у претходној години за све
чланове домаћинства из места пребивалишта (оверен О-2 образац) и
из места рођења;
10) две врсте пореских уверења из места пребивалишта за све чланове
домаћинства и то из :
- локалне пореске управе - градске управа канцеларија 79.
- републичке пореске управе - бишви сдк (иза цркве) шалтер бр. 2
11) доказ о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора,
као што су : власнички лист или уговор о куповини или решење о
порезу или уговор о коришћењу стана .... и фотокопија личне карте
власника непокретности;
12) докази о незапослености (уверење републичког завода за тржиште
рада и фотокопија радне књижице 1-6 стране) – радна књижица
обавезно на увид
13) школске потврде за децу основношколског и средњешколског
узраста
14) обрачун за струју
само за самохране родитеље - доказ на основу којих се оставрује
статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, доказ о
поверавању детета: пресуда о разводу брака или уверење центра за
социјални рад о престанку вамбрачне заједнице, потврда казненопоправне установе
Право се остварује за прво, друго, треће и четврто дете по реду
рођења у породици и утврђује се у трајању од годину дана од дана
подношења захтева.
Уз захтев се достављају и подаци о другим члановима породице
на обрасцу ДД-1 и подаци о деци на хранитељству или на
старатељству на обрасцу ДД-1б.
Поводом поднетог захтева Одсек за друштвену бригу о деци
разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Одсек за
друштвену бригу о деци ће писменим путем наложити допуну захтева у
законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева
не поступи по налогу, Одсек ће донети закључак о одбацивању захтева.
Одсек за друштвену бригу о деци решава на основу уредног,
благовременог и од стране овлашћеног лица поднетог захтева и доноси
решење којим се захтев усваја као основан или одбија као неоснован.

Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

118

Поступак за улагање
жалбе против донетих
одлука, радњи или
пропуста Одсека за
послове друштвене
бриге о деци

Поступак за улагање жалбе против донетих одлука, радњи или
пропуста Одсека за друштвену бригу о деци, идентичан је поступку за
улагање жалбе против одлука, радњи или пропуста у поступку поводом
захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета.

Исплата дечијег
додатка

Исплату дечијег додатака врши надлежно Министарство, месечно,
уплатом средстава на рачун подносиоца захтева, који је наменски отворен
код Поштанске штедионице.

Надлежно Министарство решава у управном поступку у другом
степену
поводом уложене жалбе.
Орган надлежан за
Поступак Министарства, као другостепеног органа, идентичан је
решавање по жалби
поступку другостепеног органа у случају жалбе на решење поводом
и поступак
захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског
другостепеног
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради
органа по жалби
посебне неге детета.

Пропис на основу
кога се захтев
подноси
Општи услови за
остваривање права
на додатну новчану
помоћ мајкама
избеглицама са
децом до једне
године живота

Поступак за
подношење захтева

Поступак по
поднетом захтеву

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТНУ
НОВЧАНУ ПОМОЋ МАЈКАМА ИЗБЕГЛИЦАМА СА ДЕЦОМ
ЈЕДНЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА
- Уредба о збрињавању избеглица
(''Службени гласник РС'', бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95
и 34/2004)
Право на додатну новчану помоћ мајкама избеглицама са
децом до једне године живота остварује мајка под условом да је
незапослена, да има статус избеглице, да је привремено настањена
на треиторији града Смедерево.
Подносилац захтева за остваривање права на додатну новчану
помоћ мајкама избеглицама са децом до једне године живота уз
захтев прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете (новорођенче),
- уверење о држављанству за себе,
- доказ о незапослености,
- фотокопија прве стране штедне књижице или картице
текућег рачуна код овлашћене финансијске организације.

Поводом поднетог захтева Одсек за друштвену бригу о деци
разматра захтев са комплетном документацијом, утврђује уредност и
благовременост захтева.
Уколико је поднета документација некомплетна, Одсек за
друштвену бригу о деци ће писменим путем наложити допуну захтева у
законом утврђеном року. Уколико у утврђеном року подносилац захтева
не поступи по налогу, Одсек ће донети закључак о одбацивању захтева.
Одсек за друштвену бригу о деци решава на основу уредног,
благовременог и од стране овлашћеног лица поднетог захтева и доноси
решење којим се захтев усваја као основан или одбија као неоснован.
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Уверење се издаје на основу захтева странке, који се преузима у

Издавање уверења за Одсеку, и исто се издаје на основу података којима располаже овај Одсек
иностранство
и надлежно Министарство.

Преглед података о
пруженим слугама у
2015. години

- Примљено захтева 4229
- Донето решења 4757 од тога:
- позитивних решења о праву на дечији додатак 2367
- негативних решења о непризнавању права на дечији додатак 816
- закључака о одбацивању захтева о праву на дечији додатак 227
- позитивних решења о праву на родитељски додатак 1005
- негативних решења о непризнавању права на родитељски додатак 3
- закључака о одбацивању захтева о праву на родитељски додатак 2
- позитивних решења о праву на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета 561
- закључака о одбацивању захтева о праву на накнаду зараде за
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета 2
- Издато уверења за иностранство 44
- Издато уверења за власнице везано за породиљска одсуства 41
- Издато уверења из осталих области делокруга рада Одсека 21

Висина средстава из
Републичког Буџета
издвојена за
наведена права у
2015. години

По свим основама уложене су 56 жалбе.
До разлике у броју поднетих захтева и броју донетих
решења долази из разлога што се код одлучивања по једном
захтеву за дечији додатак у одређеним случајевима доносе два
решења (позитивно и негативно), као и да је у 2015.години
решаван одређени број захтева који је поднет у 2014.години.
Из Републичког буџета укупно је исплаћено 491.589.614,83 динара
и то:
- за дечији додатак 143.987.057,50 динара
- за родитељски додатак 105.697.678,00 динара
- на име накнаде зарада 241.904.879,33 динара.

Преглед података о
пруженим слугама у
периоду од 1.1.2016.
до 30.6.2016. године

- Примљено захтева 1940
- Донето решења 2408 од тога:
- позитивних решења о праву на дечији додатак 1262
- негативних решења о непризнавању права на дечији додатак 411
- закључака о одбацивању захтева о праву на дечији додатак 107
- позитивних решења о праву на родитељски додатак 392
- негативних решења о непризнавању права на родитељски додатак 2
- позитивних решења о праву на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета 240
- Издато уверења за иностранство 19

По свим основама уложене су 42 жалбе.
До разлике у броју поднетих захтева и броју донетих
решења долази из разлога што се код одлучивања по једном
захтеву за дечији додатак у одређеним случајевима доносе два
решења (позитивно и негативно), као и да је у 2016. години
решаван одређени број захтева који је поднет у 2015. години.
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Висина средстава из
Републичког Буџета
издвојена за
наведена права у за
период од 1.1.2016. до
30.6.2016. године

Из Републичког буџета укупно је исплаћено 245.514.932,33
динара и то:
- за дечији додатак 72.063.299,00 динара,
- за родитељски додатак 53.304.326,00 динара,
- на име накнаде зарада 120.147.254,33 динара.

Обрасце захтева за остваривање права из области рада Одсека за друштвену бригу
о деци можете наћи на линку: Обрасци
9.1в Одсек за социјалну и здравствену заштиту
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.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни државаљани и лица без
држављанства у потреби за социјалном заштитом.
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 способности и 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.
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).
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.
Материјална подршка из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању се
стара Град је:
1. Једнократна помоћ,
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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 и
8. Поклон пакетићи.
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 подршку младих који се осамостаљују ("Кућа на пола пута") и
програмске активности усмерене ка подршци при школовању, развијању и очувању
потенцијала корисника,
8. Прихватилиште за жртве насиља ("Сигурна кућа"),
9. Социјално становање у заштићеним условима,
10. Преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом и
11. Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју.
1.3) ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Материјална подршка из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању се стара
Град:
1. Једнократна помоћ
Једнократна помоћ може бити у новцу или у натури.
Једнократна новчана помоћ може 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),
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- накнаду трошкова одеће, обуће и трошкова превоза неопходних за реализацију
смештаја за лице 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 прецизно наводи намену једнократне новчане помоћи, ако она није
обухваћена у претходним алинејама.
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 и
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).
Висина једнократне помоћи у новцу или у натури утврђује се у сваком конкретном
случају у зависности од материјалне ситуације и трошкова који су задесили појединца коме 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.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права одлучује Центар Решењем, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за једнократне новчане помоћи Град Смедерево исплатио је укупно
22.239.567,00 динара. У периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године за једнократне
помоћи исплаћено је укупно 13.7000.000,00 динара.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.
2. Ванредна новчана помоћ
Право на ванредну новчану помоћ могу остварити лица, односно породице, на основу
захтева и приложене медицинске и друге одговарајуће документације, у следећим
случајевима:
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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 услед дуге
и тешке болести и
6. отклањања оштећења на стамбеним објектима који су проузроковани непогодама
(пожар, поплава, земљотрес, еколошко загађење и друго).
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 може у току године више пута одобрити ванредна 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 оствареној по 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.
Захтев се подноси градоначелнику града Смедерева, без плаћања таксе, на
посебном обрасцу који се може преузети у канцеларији број 72 Градске управе града
Смедерева, улица Омладинска број 1, Смедерево. Захтев се преко Одељења за јавне
службе Градске управе града Смедерева прослеђује Центру на обраду, ради процене
оправданости захтева.
На основу обраде и процене оправданости захтева од стране Центра, Одељење за
јавне службе Градске управе града Смедерева доноси Решење о ванредној новчаној
помоћи.
Информације о току поступка се могу добити непосредно на шалтеру број 7
Градског услужног центра или путем телефона 026/672-724, локал 1678.
Подносилац захтева може на решење да поднесе жалбу другостепеном органу Градском већу града Смедерева, преко првостепеног органа - Одсека за социјалну и
здравствену заштиту Одељења за јавне службе, у року од 15 дана од дана пријема
решења, без плаћања таксе.
У 2016. години за ванредне новчане помоћи Град Смедерево исплатио је укупно
13.364.848 динара.
У периоду од 01.01.2017. године до 30.6.2017. године за ванредне новчане помоћи
исплаћено је укупно 8.379.896,00 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ВАНРЕДНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
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- Градоначелници Молим да ми се одобри остваривање права на ванредну новчану помоћ за
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
- друге болести са тешким последицама
(заокружити)
2. Дуже лечења у специјализованим установама
3. Учешће у набавци неопходних медицинских помагала и медикамената
4. Учеше у трошковима операција, уколико се исте плаћају
5. Смрт једног или више чланова породице, несрећним случајем, или смрт услед дуге и
тешке болести
6. Отклањање оштећења на стамбеним објектима који су проузроковани непогодама (
пожар, поплава, земљотрес, еколошко загађење и друго)
Уз Захтев прилажем:
- Имена свих чланова домаћиства са доказима о приходима (пензија, плата и назнака о
осталим новчаним примањима), а за незапослене чланове домаћинства навести назнаку о
статусу ( евиденција НСЗ, основ осигурања, а за школску децу навести школу коју похађају и
остале врсте случајева):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Лекарску документацију за тачке 1, 2, 3. и 4. овог Захтева:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- За тачке 3. и 4. приложем рачун за набавку медицинских помагала, медикамената (лекова) и
трошкова операције
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
- За тачку 5. наводим име и презиме преминулог, место и датум наступања смрти
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- За тачку 6. наводим врсту, узрок оштећења, датум када је настало оштећење, као и број
потврде или решења којим је утврђена непогода
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
НАПОМЕНА:
Остала неопходна документа ће у складу са члановима 9., 103. и 217. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник Републике Србије", број 18/2016) по службеној
дужности прибавити Центар за социјални рад Смедерево, сходно члану 16. Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву ("Службени лист града Смедерева" број
9/2013, 5/2015 и 7/2015), којим је предвиђено да обраду и процену оправданости захтева
доноси Центар за социјални рад Смедерево.
1. ИЗЈАВЉУЈЕМ:
Сагласан/сна сам да се моји лични подаци из овог Захтева, могу користити у сврху поднетог
Захтева, а све у складу са Законом о заштити података о личности ("Службени гласник
Републике Србије", број 97/08, 104/09-др. закон, 68/12-УС и 107/12).
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________________________, ЈМБГ _____________________
Име, средње име и презиме
____________________________________________________________________
Пребивалиште и адреса становања
____________________________________________________________________
Контакт телефон

3. Трошкови погребних услуга
Накнада за трошкове погребних услуга, као вид материјалне подршке признаје се за:
- корисника права на новчану социјалну помоћ који нема сроднике који су у законској
обавези издржавања или нису у могућности да сносе трошкове погребних услуга,
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- лице које није било корисник права на новчану соацијалну помоћ, 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.
Почетком сваке календарске године Центар бира најповољнијег понуђача за набавку
посмртне опреме и превоза покојника до гробног места.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће 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.
Центар ће у случају да утврди постојање заовставштине 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.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за трошкове погребних услуга Град Смедерево исплатио је укупно
348.313,00 динара. У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно
159.298,00 динара.
4. Путни трошкови и исхрана пролазника
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.
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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.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године Центар за
социјални рад и Град Смедерево нису имали захтеве за исплату путних трошкова и
исхране пролазника.
5. Трошкови превоза ученика основне и средње школе са сметњама у развоју
и инвалидитетом и трошкови превоза за његовог пратиоца
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 предходног 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.
Центар може вршити исплату накнаде из става 1. овог члана и у виду аконтације.
Уколико пратилац детета из става 1. овог члана не оправда у потпуности исплаћене
путне трошкове на крају месеца, Центар ће му наредног месеца извршити обрачун и
исплатити новчана средства за путне трошкове умањене за износ који није оправдао у
претходном месецу.
Коначан обрачун путних трошкова Центар врши по истеку школске године.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за трошкове превоза ученика основне и средње школе са сметњама
у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза за његовог пратиоца Град Смедерево
исплатио је укупно 3.181.136,00 динара. У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године
исплаћено је укупно 1.563.854,00 динара.
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6. Бесплатан оброк ("Народна кухиња")
Бесплатан оброк има појединац или породица који из разлога социјалне угрожености
нису у могућности да задовоље своје основне животне потребе.
Критеријуми за утврђивање права на бесплатан оброк утврђени су 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
седам дана у току седмице једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и
суботом и сувог оброка недељом.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о
јавним набавкама.
На основу процене Центра и евиденције коју води, Центар утврђује број корисника,
који је основ за покретање поступка јавне набавке.
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.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију коју одреди стручни радник Центра.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за припрему, дистрибуцију и расподелу бесплатног оброка
(Народна кухиња) пружаоцу услуге Црвеном крсту Смедерево, Град Смедерево исплатио
је укупно 30.255.000,00 динара. У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године
исплаћено је укупно 7.745.000,00 динара.
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7. Бесплатна ужина у ђачкој кухињи
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-ог у месецу за следећи месец.
Школа је дужна да Центру, до 5-ог 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-ог у месецу за следећи месец.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију коју одреди стручни радник Центра.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за бесплатне ужине у ђачкој кухињи Град Смедерево исплатио је
укупно 2.172.885 динара. У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је
укупно 2.359.456,00 динара.
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8. Поклон пакетићи
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.
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.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године Град Смедерево
није набављао поклон пакетиће.
УСЛУГЕ из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању се стара Град
1. Помоћ у кући
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).
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).
Услугу помоћ у кући организује и спроводи установа, организација, друго правно или
физичко лице које успуњава законом 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.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
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У децембру 2016. године за услугу помоћ у кући за једночлана и двочлана
старачка домаћинства и помоћ у кући за особе са инвалидитетом Град Смедерево
исплатио је пружаоцу услуге Дому за смештај старих лица Смедерево укупно 527.612,00
динара, а услуга је реализована од јануара до маја 2017. године.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 1.459.017,00
динара за услугу помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка домаћинства.
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2. Смештај у прихватилиште
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 удружења, довођењем од стране службених лица или
самоиницијативним доласком.
Решење о утврђивању права на услугу смештаја у прихватилиште доноси Центар.
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 успуњава законом прописане
услове за пружање помоћи и неге, а на основу наручене и уговорене услуге од стране Град
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о
јавним набавкама.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за смештај у прихватилиште Град Смедерево исплатио је
пружаоцу услуге Црвеном крсту Смедерево укупно 7.396.764,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године за смештај у прихватилиште
Град Смедерево исплатио је пружаоцу услуге Црвеном крсту Смедерево укупно
1.334.759,00 динара.
3. Смештај у прихватилиште за малолетну децу ван територије Града
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 Центра и
- да је Центар проценио да је овај облик заштите најцелисходнији.
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Накнада трошкова услуга прихватилишта за малолетну децу ван територије Града,
уколико се иста плаћа, обезбеђује се према фактури коју прихватилиште достави Центру.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године Град Смедерево
није имао потребе за услугом смештај у Прихватилиште за малолетну децу ван
територије Града.
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
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.
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.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године Центар за
социјални рад Смедерево није обављао саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
5. Лични пратилац детета
Личног пратилаца 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 од
припремног 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 пратилаца 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 предходну сагласност
родитеља односно старатеља детета.
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Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима услуге
личног пратилаца детета, процедура одабира корисника и мерила и критеријуми за пружање
услуге утврђују се Правилником.
Услугу личног пратилаца детета 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 лични пратилац детета.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години Град Смедерево није реализовао услугу лични пратилац детета.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године за услугу лични пратилац детета
Град Смедерево исплатио је пружаоцу услуге Хуманитарној организацији „Дечје срце“
из Београда укупно 846.276,00 динара.
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6. Персонална асистенција
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.
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.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за услугу персонална аистенција Град Смедерево исплатио је
укупно 992.723,00 динара, а услуга је реализована од јануара до 31. маја 2017. године.
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7. Становање уз подршку младих који се осамостаљују ("Кућа на пола пута") и
програмске активности усмерене ка подршци при школовању, развијању и очувању
потенцијала корисника
Услугу становање уз поршку могу да остваре лица узраста између 15 до 26 година која
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.
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.
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.
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 електричну енергију, воду, грејање и комуналне
услуге) сноси Центар, а из средстава буџета Града.
Међусобни односи Центра и корисника регулишу се уговором.
Програмске активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника,
односно припреми корисника за одржив независан живот реализује се у складу са сврхом
услуге предвиђене индивидуалним планом, на основу процене потреба корисника (корисничке
групе), деце школског узраста која се налазе у систему социјалне заштите или у хранитељској
породици, за период од почетка па до завршетка редовног школовања и могу обухватити:
- активности усмерене на подршку при школовању, усавршавању кроз похађање
разних курсева језика и других интересних сфера у складу са капацитетима и проценом
потреба корисника-деце,
- организовање радно-окупационих и едукативних активности које подстичу стицање
нових знања и вештина ради оспособљавања у развоју самосталности и доношењу одлука и
- овладавање практичним вештинама које се користе у свакодневном животу.
Све наведене активности реализују се уз сагласност корисника, законског заступника
или старатеља.
Средства за реализацију програмских активности обезбеђују се у буџету Града и
преносе се Центру, на основу достављених решења.
Центар је у обавези да Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева,
након реализације програмских активности, достави доказе о присутности корисника и висини
трошкова.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године Центар за
социјални рад Смедерево није имкао кориснике услуге становање уз подршку младих
који се осамостаљују ("Кућа на пола пута").
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8. Прихватилиште за жртве насиља ("Сигурна кућа")
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).
Корисницима из члана 43. ове Одлуке обезбеђује се збрињавање кроз обезбеђивање
безбедног смештаја, исхране и хигијене.
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.
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 са територије ван града
Смедерева доноси надлежни Центар за социјални рад.
Средства за рад и функционисање прихватилишта за жртве насиља обезбеђују се у
буџету Града, донаторством и из других извора у складу са законом, а за жртве насиља ван
територије града Смедерева средства се обезбеђују пружањем услуга на основу ценовника
који доноси Градско веће града Смедерева на предлог Центра.
Услуга прихватилишта за жртве насиља се може признати и корисницима ван
територије Града, под условом да просторни капацитети нису попуњени, а на основу
посебног Уговора који закључује Центар и упутни орган.
Ближи услови у погледу рада и функционисања прихватилишта за жртве насиља,
утврдиће се Правилником.
Захтев се подноси без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се може преузети у
Центру за социјални рад Смедерево, улица Кнез Михајлова број 29, Смедерево, уз
приложену документацију.
О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години и у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године није било
корисника Прихватилишта за жртве насиља ("Сигурна кућа").
9. Социјално становање у заштићеним условима
Социјално становање у заштићеним условима је вид посебног облика социјалне
заштите у наменски изграђеном објекту предвиђеном посебним актом.
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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.
Објектом намењеним за социјално становање у заштићеним условима управља Центар.
Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра.
Социјално становање у заштићеним условима имају стамбено необезбеђена лица и
породице, у стању социјалне потребе (локално становништво, избегла и интерно расељена
лица).
Корисници права из претходног члана ове Одлуке могу бити:
1. лица и породице, корисници права на материјално обезбеђење,
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.
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.
О међусобним правима и дужностима закључује се Уговор између домаћина
социјалног становања и Центра.
Избор корисника и домаћина социјалног становања обавља Комисија Центра у складу
са Правилником.
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.
Домаћин социјалног становања у заштићеним условима сам сноси трошкове наведене у
претходном члану.
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,
- ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге кориснике у
несметаном коришћењу смештаја,
- ако не измири припадајуће трошкове коришћења стана и
- смрћу корисника.
Решење о престанку коришћења социјалног становања у заштићеним условима доноси
Комисија Центра у складу са Правилником.
Центар је у обавези да једном годишње преиспита услове за даље коришћење права на
социјално становање у заштићеним условима.
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О признавању права решење доноси Центар, на основу индикатора процене.
Информације о току поступка се могу добити непосредно од обрађивача захтева у
Центру или путем телефона 026/672-738 и 026/672-742.
Подносилац захтева може на решење Центра да поднесе жалбу другостепеном
органу - Градској управи града Смедерева, Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Одељења за јавне службе, преко првостепеног органа, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Другостепени орган је дужан да у року од 60 дана од дана када је предата уредна
жалба, донесе одлуку по изјављеној жалби, без плаћања таксе.
У 2016. години за услугу социјално становање у заштићеним условима Град
Смедерево исплатио је за утрошену електричну енергију укупно 1.911.109,52 динара, а за
утрошену воду укупно 882.226,94 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године за утрошену електричну
енергију испалаћено је укупно 1.308.375,66 динара, а за утрошену воду укупно 406.065,57
динара.
10. Преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом
Услуга преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом је пружање
услуге превођења глувим и наглувим особама са српског знаковног на српски говорни језик и
обрнуто, ради превазилажења информационих, комуникационих и других препрека и
подстицања равноправности и пуног учешћа у друштвеној заједници.
Корисници услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом
могу бити глуве и наглуве особе које за комуникацију користе српски знаковни језик, као и
глуве особе које не знају знаковни језик, већ се користе пантомимом и артикулацијом,
односно особе које нису у могућности да на основу другог облика комуникације, читањем са
усана, писањем или на други начин, остваре неко право.
Корисници услуге из става 1. овог члана не партиципирају у коришћењу ове услуге.
Услугу преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом пружа
преводилац или тумач који поседује сертификат Савеза глувих и наглувих Србије, односно
који је стекао стручне компетенције за обављање послова преводиоца или тумача за знаковни
језик. Услуга се пружа на Захтев корисника услуге, овлашћеног лица за старање о кориснику
услуге или представника надлежних органа код којих корисници остварују своја права, а уз
одговарајућу документацију.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавља се у складу са Правилником и Законом о
јавним набавкама.
Право на коришћење услуге Преводилачки сервис за знаковни језик за особе са
инвалидитетом имају све глуве и наглуве особе које имају пребивалиште или се затекну
на територији Града Смедерева, без плаћања партивипације, на основу захтева
пружаоцу услуге.
У 2016. години за услугу Преводилачки сервис за знаковни језик за особе са
инвалидитетом Град Смедерево исплатио је пружаоцу услуге Градској организацији
глувих и наглувих Смедерево укупно 214.150,00 динара.
Услуга је реализована од јануара 2017. године до 31. маја 2017. године.
11. Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју доступна
је деци, младима и одраслим особама са лаком или умереном менталном ометеношћу,
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аутизмом и вишеструком ометеношћу, особама са телесно-физичким инвалидитетом и
особама са сензорним оштећењима, ако је у зависности од степена и врсте ометености,
могућности и потреба ових лица и из других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији.
Услугу из става 1. овог члана обавља Установа за дневни боравак деце, младих и
одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце" Смедерево.
У оквиру услуге дневног боравка, корисницима се обезбеђује дневни боравак, исхрана,
здравствена заштита, саветодавно-терапијске и социјално едукативне и васпитне функције и
спортско рекреативни садржаји, према њиховим способностима, склоностима и интересовању.
ПРИЈЕМ КОРИСНИКА
Пријем корисника у дневни боравак врши се на основу писменог захтева за пријем
надлешног Центра за социјални рад са комплетном упутном докуме-нтацијом , на основу које
Комисија за пријем доноси одлуку о пријему.
Дневни боравак је дужан да прими корисника , ако располаже слободним местом и ако
кандидат испуњава услове за пријем у дневни боравак а који су утврђени Законом и
Правилником. Комисија за пријем на основу упутне документације и прегледа кандидата
доноси одлуку о пријему, на основу које надлежни орган старатељства доноси Решење о
пријему кандидата дневни боравак.
На дневни боравак примају се корисници са подручја нашег града и ближе околине.
Да би корисник био примљен у дневни боравак неопходно је да родитељ или старатељ
корисника буде упознат и да у потпуности прихвати програм рада дневног боравка, као и да
прихвати потпуну сарадњу са стручним радницима дневног боравка.
Опсервациони период за све новопримљене кориснике Дневног боравка траје од једног
до три месеца , а изузетно до шест месеци на основу одлуке Стручног тима дневног боравка.
У боравак се примају и аутистични корисници са аутистичним синдромом као и они са
развојним поремећајима ,који имају елементе аутизма.
Поред наведених услова, потребно је и да су покретни , да немају тешке неуролошке
сметње, да немају тешке неуролошке поремећаје у смислу пареза и плегија , да немају
нерегулисане епи- нападе и да нису у акутним психијатријским стањима (док се такво не
санира). У дневни боравак се примају корисници старосне доби од 10 до 40 година а
капацитет је 12 корисника.
У 2016. години за услугу дневног боравка деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју Град Смедерево исплатио је укупно 5.652.539,00 динара. У периоду
од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године испалаћено је укупно 2.916.962,00 динара.
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2. САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
2.1) Прописи на основу којих се правa и услуге остварују
Закон о правима пацијената ("Службени гласник Републике Србије", број 45/2013), Закон
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др. закон), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике
Србије", број 107/2005, 109/2005 –исправка 57/2011, 110/2012 – УС, 119/2012, 99/2014,
123/2014, 126/2014 и 126/2014- УС, 106/2015 и 10/2016 –др. закон), Закон о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 106/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), Правилник о начину
поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту
права пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 71/2013) и Правилник о
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима
здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2016 и
19/2017).
Прописи Града Смедерева: Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева",
број 16/2016 – пречишћен текст), Одлука о саветнику за заштиту права пацијената ("Службени
лист града Смедерева", број 10/2013) и Решење о образовању Савета за здравље града
Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Савета ("Службени
лист града Смедерева", број 4/2014) и
2.2) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАДЛЕЖНОСТИ
Саветник пацијента обавља послове заштите права пацијената по поднетим
приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.
Послове саветника пацијената обавља дипломирани правник са положеним стручним
испитом за рад у органима државне управе, са најмање 3 (три) године радног искуства у
струци и познавањем прописа из области здравља.
Саветник пацијената има службену легитимацију, којом се идентификује приликом
доласка у здравствену установу, приватну праксу и друго правно лице које обавља одређене
послове из здравствене делатности.
Изглед обрасца и садржина здравствене легитимације је прописана од стране министра
надлежног за послове здравља, Правилником о обрасцу и садржини службене легитимације
саветника за заштиту права пацијената („Службени гласник Републике Србије“ број 71/2013).
Здравствена установа, приватна пракса и правна лица која обављају одређене послове
из здравствене делатности, дужна су, да на видном месту истакну име и презиме, радно време
саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради
заштите својих права.
Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима директору
здравствене установе, ради његовог информисања и предузимања одређених мера у оквиру
његове надлежности.
Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету
за здравље и социјалну заштиту.
Саветник пацијената и чланови Савета за здравље и социјалну заштиту, обавезни су да
у свом раду поступају у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.
Надзор над радом саветника пацијената спроводи Савет за здравље и социјалну
заштиту као и министарство надлежно за послове здравља.
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2.3) ПРИГОВОР ПАЦИЈЕНТА И ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ
Пацијент, односно његов законски заступник, може поднети приговор саветнику
пацијената, писмено или усмено на записник.
По приговору, саветник пацијената поступа одмах, а најкасније у року од 5 (пет)
радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности и чињенице у вези
са наводима изнетим у приговору.
У циљу ефикасног рада саветника пацијената, здравствена установа, приватна пракса и
правна лица, дужни су да саветнику пацијента, у присуству здравственог радника, омогуће
увид у медицинску документацију пацијента, која је у вези са наводима изнетим у приговору.
Здравствена установа, приватна пракса и правна лица, обавезни су, да на захтев
саветника пацијента, у поступку по приговору и без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет)
радних дана, доставе саветнику пацијената све тражене информације, податке и мишљења.
Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саветник пацијената
сачињава извештај, који одмах а најкасније у року од 3 (три) радна дана, доставља подносиоцу
приговора, руководиоцу организационе јединице и директору здравствене установе, односно
оснивачу приватне праксе.
Директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан је да у
року од 5 (пет) радних дана од дана добијања извештаја саветника пацијената, достави
саветнику пацијената обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са приговором
Подносилац приговора, који је незадовољан извештајем саветника пацијената, може се,
у складу са законом, обратити Савету за здравље и социјалну заштиту, здравственој
инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је
пацијент здравствено осигуран.
Начин поступања по приговору, образац, садржај записника и извештај саветника за
заштиту права пацијената прописан је од стране министра надлежног за послове здравља,
Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја
саветника за заштиту права пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 71/2013).
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ОБРАЗАЦ ПИСМЕНОГ ПРИГОВОРА И ПРИГОВОРА УЗЕТОГ НА ЗАПИСНИК

Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Број: ___________/2017.
Датум: ____________ 2017. године
ПРИГОВОР
САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Време и место поднетог приговора:
у ___________________________________, дана _______2017. године, у _____ часова
Име, презиме и адреса подносиоца приговора:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Име и презиме пацијента:
_________________________________________________________________________________
име једног родитеља: ______________________ и година рођења пацијента: ______________.
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИГОВОРА:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ПОДНОСИЛАЦ ПРИГОВОРА
_________________________
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Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Број:
/2017
Датум:
2017. године
ЗАПИСНИК
О УСМЕНО ПОДНЕТОМ ПРИГОВОРУ САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПАЦИЈЕНАТА
Време и место сачињавања записника:
У Смедереву, Градска управа Града Смедерева, дана _______2017. године, у _______ часова.
Име и презиме саветника пацијената:
Име, презиме и адреса подносиоца приговора:
_____________, ЈМБГ _________________, из ____________, Улица _____________, број
телефона __________________.
Име и презиме пацијента: ________________, рођен __________________. године.
Изјава подносиоца приговора
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

САВЕТНИК

НАПОМЕНА:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3.

ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

3.1) Прописи на основу којих се правa и услуге остварују
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије",
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), Закон о социјалној заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 24/2011), Закон о општем управном поступку ("Службени гласник
Републике Србије", број 18/2016) и Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016-др.закон)
Прописи Града Смедерева: Статут града Смедерева ("Службени лист града Смедерева",
број 12/2016 -пречишћен текст), Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за
период 2015-2019. године ("Службени лист града Смедерева, број 1/2015) и Одлука о
остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 4/2014 и 9/2016).
3.2) ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ТРУДНИЦАМА
На који начин труднице могу остварити право на једнократну финансијску помоћ
Право на финансијску помоћ остварује трудница уколико она или њен брачни или
ванбрачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана пре
дана подношења захтева, да је на дан подношења захтева код труднице од стране надлежне
здравствене установе утврђен најмање трећи месец гравидитета и да укупан месечни приход
по члану породичног дoмаћинства не прелази цензус предвиђен овом Одлуком.
За остваривање права на финансијску помоћ трудницама, месечни приход по члану
породичног домаћинства, умањен за порезе и доприносе, не може да износи више од 10.000,00
динара.
Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од
25.000,00 динара, уплатом путем упутнице преко ЈП "Пошта Србије", на кућне адресе, преко
Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Услови за остваривање права на једнократну финансијску помоћ трудницама
Захтев за остваривање финансијске помоћи трудницама подноси се Одељењу за јавне
службе Градске управе града Смедерева, најкасније до дана рођења детета.
Финансијска помоћ трудницама остварује се на основу документације коју доставља
подносилац Захтева и на основу документације прибављене по службеној дужности.
1. Документација коју доставља подносилац Захтева:
- Извештај лекара специјалисте о утврђеном степену гравидитета (најмање трећи
месец);
- За подносиоца Захтева и све пунолетне чланове породичног домаћинства личне карте
ради утврђивања идентитета;
- За све чланове породичног домаћинства који остварују приходе, доказ о приходима за
период од три месеца која претходе месецу подношења захтева (пензија, плата и остала
месечна новчана примања)-услов је да приход по члану домаћинства не прелази цензус од
10.000,00 динара месечно;
- За пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства навести у Захтеву
податке да ли су пријављени на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Смедерево и навести основ здравственог осигурања за сваког члана домаћинства (пунолетних
и малолетних лица);
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- Уколико подносилац Захтева не живи у брачној или ванбрачној заједници дужан је да
о томе достави оверену Изјаву два сведока и личну Изјаву дату под материјалном и
кривичном одговорношћу.
2. Документација која се прибавља по службеној дужности:
- Уверења Полицијске управе у Смедереву о пребивалишту, за подносиоца Захтева и
брачног, односно ванбрачног супруга;
- Уверења Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево (НСЗ) за
пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства, уколико је у Захтеву наведено да су
пријављени на евиденцији НСЗ;
- Податке о основу здравственог осигурања од Републичког фонда за здравствено
осигурање-Филијала Смедерево( РФЗО- Смедерево), за све чланове породичног домаћинства.
Уколико подносилац Захтева жели да прикупи потребну документацију за остваривање
права на финансијску помоћ трудницама, о томе потписује Изјаву и прилаже неопходну
документацију.
Захтев се подноси Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Одељења за јавне
службе Градске управе града Смедерева, без плаћања таксе, на посебном обрасцу који се
може преузети на шалтеру број 7 Градског услужног центра, улица Омладинска број 1,
Смедерево.
Одсек за социјалну и здравствену заштиту доноси Решење о одобравању
финансијске помоћи трудници.
Информације о току поступка се могу добити непосредно на шалтеру број 7
Градског услужног центра или путем телефона 026/672-724, локал 1678.
Подносилац захтева може на решење да поднесе жалбу другостепеном органу Градском већу града Смедерева, преко првостепеног органа - Одсека за социјалну и
здравствену заштиту Одељења за јавне службе, у року од 15 дана од дана пријема
решења, без плаћања таксе.
У 2016. години за финансијске помоћи трудницама Град Смедерево исплатио је
укупно 7.686.992,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 3.350.000,00
динара.

Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

156

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ - Одсек за социјалну и здравствену заштиту-

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДМЕТ: Захтев за признавање права на остваривање
финансијске помоћи трудницама
Молим да ми се призна право на финансијску помоћ
у складу са Одлуком о
остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева (''Службени
лист града Смедерева'', број 4/2014 и 9/2016).
Уз Захтев је потребна следећа документација:
1. Уписати све чланове породичног домаћинства, сродство са подносиоцем захтева и
доставити личне карте подносиоца захтева и осталих пунолетних, а за малолетне чланове
домаћинства навести датуме рођења
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Ивештај лекара специјалисте о утврђеном степену гравидитета (најмање трећи
месец),
3. Уверење Полицијске управе у Смедереву о пребивалишту, за подносиоца захтева и
брачног, односно ванбрачног супружника.
4. За све чланове домаћинства доставити доказ о приходима (пензија, плата и остала
новчана примања) за све чланове домаћинства, за период од три месеца која претходе месецу
подношења захтева (услов је да приход по члану домаћинства не прелази износ од 10.000,00
динара),
Докази:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Уколико породично домаћинство нема сталне приходе, попунити следећу изјаву: Изјављујем
под кривичном и материјалном одговорношћу да се моје породично домаћинство у периоду од
________________ до ______________ издржавало од _________________________________
(помоћи родитеља или сродника, сезонских или повремених послова и др.),
што је у наведеном периоду износило укупно ___________ динара.
5. Уколико подносилац захтева не живи у брачној или ванбрачној заједници дужан је да
о томе достави личну Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу.
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6. За пунолетне незапослене чланове навести податак да ли се воде на евиденцији НСЗ и
навести основ осигурања за сваког члана. Уколико нису пријављени на евиденцији, доставити
фотокопије радних књижица.
- уверење Националне службе за запошљавање- Филијала Смедерево (НСЗ) за пунолетне
незапослене чланове породичног домаћинства уколико је у захтеву наведено да су пријављени
на евиденцији НСЗ.
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Фотокопије здравствених књижица за све чланове породичног домаћинства.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________________
Име и презиме труднице
________________________________
ЈМБГ
__________________________________
Место становања
__________________________________
Улица и број
__________________________________
Број телефона
НАПОМЕНА - У овом захтеву навести адресу на којој трудница живи са
члановима домаћинства
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4.3) ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА
На који начин и под којим условима породиље могу остварити право на једнократну
финансијску помоћ
Право на финансијску помоћ остварује породиља за свако новорођено дете, под
условом да породиља на дан рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева.
Право на остваривање финансијске помоћи породиље остварују на основу података
којима располаже Одељење за општу управу и месне заједнице које Одељењу за јавне службе
Градске управе града Смедерева по службеној дужности доставља дневни списак новорођене
деце са изводима из матичне књиге рођених и копију личне карте породиље (читач
електронске личне карте).
Уколико се мајка породила ван територије града Смедерева, иста подноси захтев за
остваривање права на финансијску помоћ најкасније до навршених годину дана живота детета,
уз који прилаже Извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, отпусне листе за мајку и
дете надлежне здравствене установе где се породила као и копију личне карте породиље
(читач електронске личне карте).
У случају да се у тренутку остваривања овог права утврди да породиља није жива, да
је напустила дете, да је лишена пословне способности, или је из других оправданих разлога
спречена да се непосредно брине о детету, право на финансијску помоћ, уместо ње, може да
оствари отац или лице које се по позитивним законским прописима брине о детету, при чему
се поред потребне личне документације, доставља и документација надлежне институције,
којом се потврђује непосредно старање о детету.
Финансијска помоћ породиљама града Смедерева из члана 7. ове Одлуке исплаћује се
једнократно у износу од 15.000,00 динара, путем упутнице уплатом преко ЈП "Пошта Србије",
на кућне адресе, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.
За истовремено рођено двоје, троје и више деце одједном одређује се износ од
100.000,00 динара путем упутнице уплатом преко ЈП "Пошта Србије", мајци на кућну адресу,
преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.
У 2016. години за финансијске помоћи трудницама Град Смедерево исплатио је
укупно 11.716.605,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 7.005.000,00
динара.
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ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ПОРОДИЉЕ КОЈЕ СУ СЕ ПОРОДИЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА ЈЕДНО РОЂЕНО ДЕТЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ -ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУСМЕДЕРЕВО
ПРЕДМЕТ:

Захтев за признавање права на остваривање финансијске помоћи породиљама
у складу са Одлуком о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама

Молим да ми се призна право на финансијску помоћ породиљама у складу са Одлуком
о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева ( "Службени
лист града Смедерева", број 4/2014)
Уз Захтев прилажем следећу документацију:
1.
2.
3.

Извод из матичне књиге рођених за дете
Отпусну листу мајке и детета здравствене установе где се породила
Копију Личне карте породиље ( очитана биометријска лична карта)

4. документација надлежне институције, којом се потврђује непосредно старање о детету
(само за случај члана 7. став 4. Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама)
НАПОМЕНА за подносиоца Захтева: приликом доставе неопходне документације
приложите оригинале или оверене фотокопије
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________
Име и презиме мајке
ЈМБГ_____________________
__________________________
Улица и број
__________________________
Место становања
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ЗА РОЂЕЊЕ БЛИЗАНАЦА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ -ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУСМЕДЕРЕВО
ПРЕДМЕТ:

Захтев за признавање права на остваривање финансијске помоћи породиљама
у складу са Одлуком о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама

Молим да ми се призна право на финансијску помоћ породиљама у складу са Одлуком
о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева ( "Службени
лист града Смедерева" број 4/2014)
Уз Захтев прилажем следећу документацију:
1.
Извод из матичне књиге рођених за децу
2.
Отпусну листе мајке и деце здравствене установе где се породила
3.
Копију Личне карте породиље ( читач електронске личне карте)
4. документација надлежне институције, којом се потврђује непосредно старање о детету
(само за случај члана 7. став 4. Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама)
НАПОМЕНА за подносиоца Захтева: приликом доставе неопходне документације
приложите оригинале или оверене фотокопије
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_____________________________
Име и презиме мајке,
ЈМБГ_________________________
______________________________
Улица и број
______________________________
Место становања
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ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ -ОДСЕК ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУСМЕДЕРЕВО
ПРЕДМЕТ:

Захтев за признавање права на остваривање финансијске помоћи породиљама
у складу са Одлуком о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама

Молим да ми се призна право на финансијску помоћ породиљама у складу са Одлуком
о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева ( "Службени
лист града Смедерева", број 4/2014)
Уз Захтев прилажем следећу документацију:
1.
Извод из матичне књиге рођених за децу
2.
Отпусну листе мајке и деце здравствене установе где се породила
3.
Копију Личне карте породиље ( читач електронске личне карте)
4. документација надлежне институције, којом се потврђује непосредно старање о детету
(само за случај члана 7. став 4. Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и
породиљама)
НАПОМЕНА за подносиоца Захтева: приликом доставе неопходне документације
приложите оригинале или оверене фотокопије
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_____________________________
Име и презиме мајке,
ЈМБГ_________________________
______________________________
Улица и број
______________________________
Место становања
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5. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
5.1) Прописи на основу којих се правa и услуге остварују
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије",
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016-др.закон).
Прописи Града Смедерева: Статут града Смедерева ("Службени лист града Смедерева",
број 12/2016 -пречишћен текст), Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за
период 2015-2019. године ("Службени лист града Смедерева, број 1/2015) и Одлука о
остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2014 и 12/2016).
5.2) На који начин парови могу остварити право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу одобрава се паровима који због
стерилитета или привремене неплодности немају деце и исплаћује из средстава буџета града
Смедерева и уређују се услови и начин остваривања тог права.
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови за
услуге које се пружају у здравственим установама које имају закључене уговоре са
Републичким фондом за здравствено осигурање.
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари
највише за два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава буџета града Смедерева.
Учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу утврђује се највише до висине
важеће цене услуге која се признаје за финансирања програма за вантелесну оплодњу на
терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.
Средства за надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу уплаћују се на жиро или
текући рачун корисника средстава, на основу уговора који се закључује између града
Смедерева, кога заступа градоначелник града Смедерева и пара који постане корисник
средстава.
5.3) Под којим условима парови могу остварити право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу пар може да оствари уз
кумулативну испуњеност следећих услова:
1. За оба партнера:
- да имају држављанство Републике Србије,
- да имају пребивалиште на територији града Смедерева на дан подношења захтева, с
тим да један од партнера има пребивалиште најмање годину дана пре дана подношења
захтева,
- да су венчани или да пар живи у ванбрачној заједници,
- да је у време подношења захтева пар укључен у поступак вантелесне оплодње код
једне од здравствених установа из члана 2. ове Одлуке,
- да у време подношења захтева пар није укључен у поступак вантелесне оплодње који
се финансира на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.
2. За женског партнера:
- да жена није рађала или да нема живе деце и
- да има неплодност и поред одговарајућег лечења.
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3. За мушког партнера:
- сви облици субфертилности мушкарца уз постојање живих или морфолошки
исправних сперматозоида у ејакулату.
Предност у остваривању права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу у
оквиру планираних средстава за ове намене у буџету Града за текућу годину имају парови
који испуњавају све услове прописане овом Одлуком, а редослед се утврђује на основу
следећих критеријума:
1. Парови који први пут користе средства из буџета Града за вантелесну оплодњу,
2. Већи број покушаја вантелесне оплодње,
3. Висина прихода пара и
4. Дуже лечење неплодности пара.
Захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу
подноси се градоначелнику града Смедерева, на прописаном обрасцу.
5.4) Потребна документација за остваривање права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу
Уз захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу
прилажу се следећи докази:
1) Извод из матичне књиге венчаних за пар не старији од шет месеци или оверена
изјава два сведока да пар живи у ванбрачној заједници на истој адреси,
2) Уверење Полицијске управе Смедерево о пријави пребивалишта за оба партнера,
3) Уверење о држављанству Републике Србије за оба партнера,
4) Оверена изјава оба партнера да пар у време подошења захтева није укључен у
поступак вантелесне оплодње на терет средстава Републичког фонда за здравствено
осигурање и да жена није рађала или да нема живе деце,
5) Потврда здравствене установе из члана 2. ове Одлуке да је пар укључен у поступак
вантелесне оплодње,
6) ,,Потврда здравствене установе из члана 2. ове Одлуке да има закључен Уговор о
пружању здравствених услуга лечења неплодности поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења са Републичким фондом за здравствено осигурање,
7) Фотокопија медицинске документације оба партнера, којом се доказује испуњеност
услова из члана 5. тачке 2. и 3. ове Одлуке,
8) Фотокопија медицинске документације о претходним покушајима вантелесне
оплодње (потребно ради остваривања предности),
9) Предрачун трошкова здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу, чија
је припрема у току;
10) Потврда о висини остварене зараде, без пореза и доприноса, за оба партнера за
месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, а у случају незапослености уверење да је
партнер пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево,
или оверена изјава два сведока да је особа незапослена и да не остварује приходе и
фотокопија њене радне и здравствене књижице;
11) Фотокопија текућег или жиро рачуна на који ће се кориснику извршити уплата
средстава за вантелесну оплодњу.
Испуњеност услова за остваривање права на учешће у накнади трошкова за
вантелесну оплодњу утврђује Комисија за остваривање права на надокнаду трошкова за
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вантелесну оплодњу (у даљем тексту: Комисија) коју формира решењем градоначелник
града Смедерева.
Задатак Комисије је да након разматрања приспелих захтева, донесе Одлуку о
испуњености услова за остваривање права на учешће у надокнади трошкова за
вантелесну оплодњу, утврди редослед првенства парова и достави их градоначелнику
града Смедерева.
Уколико Комисија утврди да пар уз захтев није поднео све потребне доказе из
члана 8. ове Одлуке, обавестиће их да то учине у року од 8 дана од дана пријема
обавештења.
Уколико пар неоправдано не поступи у року из претходног става овог члана,
Комисија ће предложити градоначелнику града Смедерева да донесе Закључак којим се
поднети захтев одбацује.
О праву на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу по поднетим захтевима
одлучује градоначелник града Смедерева Закључком.
Корисник средстава дужан је да добијена средства користи искључиво за намене
за које су иста одобрена.
Доказ о наменском трошењу средстава је рачун здравствене установе из члана 2.
ове Одлуке о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник средстава
дужан да достави Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева најкасније у
року од пет месеци од дана преноса средстава кориснику.
За финансирање трошкова за парове који су поднели захтеве вантелесну оплодњу
у 2016. години, Град је уплаћивао средства у периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017.
године и исплаћено је укупно 1.200.000,00 динара.
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СМЕДЕРЕВО
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ПРЕДМЕТ: Захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова
за вантелесну оплодњу
Лични подаци за жену:
Презиме и име ____________________________________________________________
ЈМБГ ____________________________
Адреса-место, улица и број
____________________________________________________________
Лични подаци за мушкарца:
Презиме и име ____________________________________________________________
ЈМБГ ______________________________
Адреса-место, улица и број
____________________________________________________________
Уз захтев се прилаже:
1. Извод из матичне књиге венчаних за пар (не старији од 6 месеци) или оверена изјава два
сведока да пар живи у ванбрачној заједници на истој адреси;
2. Уверење Полицијске управе Смедерево о пријави пребивалишта за оба партнера, с тим да
један од партнера има пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана пре
подношења захтева;
3. Уверење о држављанству Републике Србије за оба партнера (не старије од 6 месеци);
4. Оверена изјава оба партнера, да пар у време подношења захтева није укључен у поступак
ВТО на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и да жена није рађала
или да нема живе деце;
5.
Потврда здравствене установе из члана 2. Одлуке о остваривању права на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу, да је пар укључен у поступак ВТО;
6. Потврда здравствене установе да има закључен Уговор о пружању здравствених услуга
лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења са Републичким
фондом за здравствено осигурање;
7. Фотокопија медицинске документације оба партнера, којом се доказује: да жена има
неплодност и поред одговарајућег лечења, а за мушкарца сви облици субфертилности уз
постојање живих или морфолошки исправних сперматозоида у ејекулату;
8. Фотокопија медицинске документације о претходним покушајима вантелесне оплодње
(потребно ради остваривања предности);
9. Предрачун трошкова здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу, чија
припрема је у току;
10. Потврда о висини зараде, без пореза и доприноса, за оба партнера, за месец који предходи
месецу у коме је поднет захтев, а у случају незапослености уверење да је пар пријављен на
евиденцији Националне служба за запошњавање-Филијала Смедеревo, а ако није - оверена
изјава два сведока да је особа незапослена и да не остварује приходе и фотокопија њене радне
и здравствене књижице;
11. Фотокопија текућег или жиро рачуна на који ће се кориснику извршити уплата средстава
за вантелесну оплодњу.
Подносилац захтева
__________________________________
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Када више парова испуњавају све услове из захтева (имају сву приложену
документацију), редослед у остваривању права се утврђује на основу следећих критеријума:
1. Парови који први пут користе средства из буџета Града за вантелесну оплодњу,
2. Већи број покушаја вантелесне оплодње,
3. Висина прихода пара и
4. Дуже лечење неплодности пара.
Право на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови за
услуге које се пружају у здравственим установама које имају закључене уговоре са
Републичким фондом за здравствено осигурање.
6.
ПРАВО НА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ЗА КОРИСНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Прописи на основу којих се правa и услуге остварују
Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011),
Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије",
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), Закон о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009 и 52/2011), ), Закон о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014- др. закон и
101/2016-др.закон) и Законо о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Прописи Града Смедерева: Статут града Смедерева ("Службени лист града Смедерева",
број 12/2016 -пречишћен текст), Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за
период 2015-2019. године ("Службени лист града Смедерева, број 1/2015) и Одлука о начину
остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева
("Службени лист града Смедерева, број 3/2014 – пречишћен текст и 6/2017).
6.1) КО И ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА
ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ
Право на повлашћену вожњу могу да остваре ученици средњих школа, студенти
виших школа и факултета, лица преко 65 година живота, чланови удружења особа са
инвалидитетом, чланови удружења ратних, мирнодопских и војних инвалида и цивилних
жртава рата, под условом да имају пребивалиште на територији града Смедерева и то:
6.2) УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА, на месечном нивоу, у току школске године, могу
остварири право на повлашћену вожњу од места становања до средње школе и назад, на
територији града Смедерева, за релацију дужу од једног километра. Месечне карте се купују
на шалтеру Превозника „Ласта“ Смедерево.
Средње школе достављају Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево списак
ученика путника од 01. јуна до 05. јуна текуће године, за наредну школску годину, а што ће
бити основ за покретање поступка јавне набавке.
Висина учешћа у делу трошкова града Смедерева за повлашћену вожњу ученика
средњих школа одређује се уговором између Града Смедерева и Превозника, на основу
опредељених средстава у буџету града, а највише до 50% од уговорене цене превоза.
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
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територији града Смедерева, а који су уписани у школе чији образовни профил и подручје
рада не постоје 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 превоз
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.
У 2016. години Град Смедерево је за финансирање повлашћене вожње за ученике
средњих школа исплатио укупно 11.236.253,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 6.645.850,00
динара.
6.3) СТУДЕНТИ ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА могу да остваре право на
повлашћену вожњу, на месечном нивоу, од места становања до више школе или факултета и
назад, на релацији Смедерево-Београд-Смедерево, под условом да имају пребивалиште на
територији града Смедерева.
Право на повлашћену вожњу, четири пута месечно, од места становања до више школе
или факултета и назад, на релацији Смедерево-Крагујевац-Смедерево, Смедерево-НишСмедерево и Смедерево-Нови Сад-Смедерево, уколико имају пребивалиште на територији
града Смедерева.
Висина учешћа у делу трошкова града Смедерева за повлашћени превоз студената из
става 1. и 2. овог члана, одређује се уговорима између града Смедерева и Превозника, на
основу опредељених средстава у буџету града, а највише до 50% од уговорене цене превоза.
На основу потврде или индекса са факултета или више школе о упису године,
студентима се издаје потврда на шалтеру 7 Градског услужног центра, на основу које
Превозник издаје месечну карту за студенте, дносно карту за превоз, четири пута месечно за
студенте.
У 2016. години Град Смедерево је за финансирање повлашћене вожње за студенте
исплатио укупно 15.332.007,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 6.414.065,00
динара.
6.4) ЛИЦА СТАРИЈА ОД 65 ГОДИНА могу да остваре право на повлашћену вожњу, на
месечном нивоу, од места становања до изабране релације и назад, на територији града
Смедерева, уколико имају пребивалиште на територији града Смедерева, на следећи начин:
- са личним примањима до 15.000,00 динара, са сопственим учешћем у висини до 36%
од уговорене цене превоза,
- са личним примањима од 15.000,00 хиљада динара до 30.000,00 динара, са сопственим
учешћем у висини до 46% од уговорене цене превоза и
- са личним примањима преко 30.000,00 хиљада динара, са сопственим учешћем у
висини до 84% од уговорене цене превоза.
Лица старија од 65 година остварују право на повлашћену вожњу, пријављивањем у
сеоским месним канцеларијама и градским месним заједницама, на основу достављеног доказа
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о личним примањима, фотокопије личне карте и личне изјаве о одабраној релацији за коју је
организован превоз.
Сеоске месне канцеларије и градске месне заједнице су обавезне да списак корисника
права на повлашћену вожњу достављају Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево
преко Одељења за општу управу, месне заједнице и заједничке послове, као и Превознику,
најкасније до 25. у текућем месецу за наредни месец.
У 2016. години Град Смедерево је за финансирање повлашћене вожње за лица
старија од 65 година исплатио укупно 2.364.219,00,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 2.357.628,00
динара.
6.5) ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, са пратиоцем или без
пратиоца, могу да остваре право на повлашћену вожњу на месечном нивоу, од места
становања до изабране релације и назад, на територији града Смедерева, уколико имају
пребивалиште на територији града Смедерева, код којих је у току живота због обољења или
повреде дошло до губитка појединих телесних функција са утврђеним телесним
инвалидидетом од 60-100% или психичких функција (ментално недовољно развијене особе)
због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота,
укључујући и Удружења слепих, слабовидих и глувих лица, која имају пребивалиште на
територији града Смедерева.
Пратилац корисника из става 1. овог члана може користити своје право самo када је у
пратњи корисника права на повлашћену вожњу.
Права из става 1. и 2. овог члана остварују корисници уз лично учешће у висини од
50% од уговорене цене превоза.
Уколико особе са инвалидитетомимају пратиоца, идентификациона легитимација за
остваривање права за лица из овог члана, коју издаје овлашћени Превозник, садржи: релацију,
име и презиме корисника, а у даљем тексту поред имена корисника и текст следеће садржине
" и за пратиоца корисника".
Чланови удружења, уколико имају степен инвалидитета мањи од 60%, немају право на
повлашћену вожњу.
У 2016. години Град Смедерево је за финансирање повлашћене вожње за чланове
удружења особа са инвалидитетом исплатио укупно 1.381.295,00,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 505.340,00
динара.
6.6) ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА РАТНИХ, МИРНОДОПСКИХ И ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА могу да остваре право на повлашћену вожњу, на месечном
нивоу, од места становања до изабране релације и назад, на територији града Смедерева,
уколико имају пребивалиште на територији града Смедерева, уз лично ушешће од 50% од
уговорене цене превоза.
Удружења из чланова 5. и 7. ове Одлуке, дужна су да Одељењу за јавне службе
Градске управе Смедерево, доставе списак корисника повлашћене вожње, са релацијом на
којој путују, са фотокопијама Решења о степену инвалидности и налазом лекара одговарајуће
специјалности са утврђеном врстом инвалидитета, за сваког корисника, а који ће бити основ за
покретање поступка јавне набавке за избор Превозника, најкасније до 01. новембра текуће
године, за наредну годину.
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Удружења из чланова 5. и 7. ове Одлуке, су дужна да Одељењу за јавне службе Градске
управе Смедерево, достављају списак корисника права на повлашћену вожњу, као и релацију
на којој путују и то до 25. у текућем месецу, за наредни месец.
У 2016. години Град Смедерево је за финансирање повлашћене вожње за чланове
удружења особа са инвалидитетом и вожње за чланове Удружења ратних, мирнодопских
и војних инвалида и цивилних жртава рата исплатио укупно 1.381.295,00,00 динара.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године исплаћено је укупно 505.340,00
динара.
7.

СТИЦАЊЕ СТАТУСАЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

7.1) Прописи на основу којих се правa и услуге остварују
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Србије", број
18/2016), Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", број 145/14), Уредба о
енергетски угроженом купцу ("Службени гласник Републике Србије", број 113/2015),
Правилник о усклађеним износима укупног месечног прихода домаћинства, као услова за
стицање статуса енергетски угроженог купца ("Службени гласник Републике Србије", број
88/2016), Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на
новчану социјалну помоћ ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2011) и Уредба о
стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и
одржавање станова за социјално становање ("Службени гласник Републике Србије", број
26/2013)
7.2) КАКО СЕ СТИЧЕ СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
Статус енергетски угроженог купца се стиче на основу услова, предвиђених Уредбом
Владе РС, који се односе на остварене приходе и потрошњу енергената, по породици.
Захтеви се преузимају, без плаћања таксе на шалтеру број 7 Градског услужног
центра, улица Омладинска број 1, Смедерево, где се дају детаљна упутства и прегледа се
прикупљена документација.
Захтев се подноси Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева –
Одсеку за социјалну и здравствену заштиту, које доноси Решење о стицању статуса
енергетски угроженог купца.
Информације о току поступка се могу добити непосредно на шалтеру број 7
Градског услужног центра или путем телефона 026/672-724, локал 1678.
Подносилац захтева може на решење да поднесе жалбу другостепеном органу министарству надлежном за послове енергетике, преко првостепеног органа - Одсека за
социјалну и здравствену заштиту Одељења за јавне службе, у року од 15 дана од дана
пријема решења, уз плаћања републичке административне таксе од 440,00 динара,
уплатом на жиро-рачун 840-742221843-57, модел 97 - позив на број 50-016-прималац
Буџет Републике Србије.
У 2016. години статус енергетски угроженог купца стекло је 1184 грађана.
У периоду од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године статус енергетски угроженог
купца стекло је 492 грађана.
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БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
Утврђивање својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести
Ратни војни инвалид је југословенси држављанин који је задобио рану, повреду,
озледу или болест, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 20% и
то вршећи војне дужности или друге дужности за војне циљеве у рату или у оружаним
акцијама за очување државне безбедности у миру под околностима из члана 2. Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца.
Права која се стичу по закону по основу ране, повреде или озледе не застаревају.
Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштрећења организма услед
болести поднет по истеку од 5 година од престанка околности које су довеле до настанка
болести неће се узимати у поступак.
Остваривање права из области борачко-инвалидске заштите ослобођено је плаћања
административне таксе.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске управе
града Смедерева
- копија важеће личнe картe
- извод из МКР
- уверење о држављанству
- уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган) војне
поште о времену и околностима настанка повреде/ране/озледе или болести
- медицинска документа о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
- оверена копија војне књижице
- налаз и мишљење лекарске комисије за преглед војних инвалида
- доказ да подносилац захтева није корисник наканде за телесно оштећење
- доказ да подносилац захтева није осуђиван за дела из члана 74. и 75. Закона о основним
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
Утврђивање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и
болести
Мирнодопски војни инвалид је југословенски држављанин који је у миру као војник на
служењу војног рока, студент војне академије, учесник средње војне школе, слушаоци школе за
резервне официре и лице у резервном саставу, као и добровољац на војној дужности у Војсци
Југославије, у вршењу војне службе или дужности у вези са том службом, без своје кривице,
задобио рану, повреду или озледу због које је наступило оштећење његовог организма најмање
за 20%.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65, Градске управе
града Смедерева
- копија важеће личне карте
- извод из МКР
- уверење о држављанству
- медицинска документа о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
- уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске
Србије
- уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока
- оверена копија војне књижице
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- налаз и мишљење лекарске комисије за преглед војних инвалида
- доказ да подносилац захтева није корисник накнаде за телесно оштећење
- доказ да подносилац захтева није осуђиван за дела из члана 74. и 75. Закона о основним
правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
Повећање процента војног инвалидитета
Повећање процента војног инвалидитета лица која имају својство ратног или мирнодопског
војног инвалида могу тражити повећање већ постојећег процента војног инвалидитета. По истеку
две године од дана доношења коначног решења о стицању својства ратног или мирнодопског војног
инвалида, војни инвалид може поднети нови захтев за утврђивање новог процента инвалидитета, а у
вези са насталом променом.
Потребна документација за остваривањеа права:
- захтев за повећање процента војног инвалидитета у слободној форми или на обрасцу преузима
се у канцеларији број 65, Градске управе града Смедерева
- налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на ранији утврђени
инвалидитет
Прописи:
-Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист
СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009)
- Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за утврђивање својства војног инвалида и повећање процента војног
инвалида покреће се по захтеву странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање својства војног инвалида, потребну документацију по
службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак, ако се ради о
уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена евиденција, од
органа који воде такву евиденцију.
У складу са законским прописима Одсек за социјалну и здравствену заштиту Градске
управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита комплетан спис предмета доставља
Првостепеној лекарској комисији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије у Београду, ради давања налаза и мишљења о проценту
инвалидитета.
На основу налаза и мишљења лекарске комисије, приложених и прибављених доказа у
првостепеном поступку, првостепени орган доноси решење о признавању својства војног
инвалида.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању својства војног инвалида подлеже ревизији. Ревизију врши
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду
у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
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У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено
решење, може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар
или предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
Додатак за негу и помоћ инвалидима од I-IV групе
Право на додатак за негу и помоћ имају инвалиди од I-IV групе
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65,
Градске управе града Смедерева
- лекарска документација
- налаз и мишљење лекарске комисије за преглед војних инвалида о праву на додтак за
негу и помоћ инвалидима од I-IV категорије.
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и „Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009)
- Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних
инвалида у степене додатка за негу и помоћ ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за утврђивање права на додатак за негу и помоћ инвалидима од I-IV
групе покреће се по захтеву странкеподнетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на додатак за негу и помоћ инвалидима од
I-IV групе, потребну документацију по службеној дужности прибавља првостепени орган
који води поступак, ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима
постоји службена евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
У складу са законским прописима Одсек за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита комплетан спис предмета
доставља Првостепеној лекарској комисији Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије у Београду, ради давања налаза и мишљења о основу за
признавање права на додатак за негу и помоћ инвалидима од I-IV групе.
Након добијеног налаза и мишљења и приложених доказа, првостепени орган
доноси решење о признавању права на додатак за негу и помоћ инвалидима од од I-IV групе.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању права на додатак за негу и помоћ инвалидима од од I-IV групе подлеже
ревизији. Ревизију врши Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије у Београду у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено
решење, може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар
или предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
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Ортопедски додатак
Право на ортопедски додатак има војни инвалид I-VI групе коме је војни инвалидитет
утврђен због оштећења организма које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе
или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење екстремитета
као и због губитка вида на оба ока.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65
Градске управе града Смедерева
- лекарска документација
- налаз и мишљење лекарске комисије за преглед војних инвалида, о
праву на ортопедски додатак
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009)
- Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има
право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене ("Сл.
лист СРЈ", бр. 37/98)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за утврђивање права на ортопедски додатак покреће се по захтеву странке
поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на ортопедски додатак, потребну
документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак, ако
се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена
евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
У складу са законским прописима Одсек за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева, борачко-инвалидска заштита комплетан спис предмета
доставља Првостепеној лекарској комисији Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије у Београду, ради давања налаза и мишљења о основу за
признавање права на ортопедски додатак.
Након добијеног налаза и мишљења и приложених доказа, првостепени орган
доноси решење о признавању права на ортопедски додатак.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању права на ортопедски подлеже ревизији. Ревизију врши
Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду
у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење,
може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или
предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
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Накнада за време незапосленоти
Право на накнаду за време незапослености имају ратни војни инвалиди од I-IV групе.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65
Градске управе града Смедерева
- доказ да није у радном односу
- доказ да нема приходе од друге делатности
- доказ да је пријављен надлежној организацији за запошљавање
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца (Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009 )
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и
"Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на накнаду за време незапослености за РВИ од I-IV
групе покреће се по захтеву странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на накнаду за време незапосленоти за РВИ
од I-IV групе потребну документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган
који води поступак, ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима
постоји службена евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прибављених доказа, првостепени орган доноси решење о признавању права
на накнаду за време незапослености за РВИ од I-IV групе.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању права на накнаду за време незапослености за РВИ од I-IV групе
подлеже ревизији. Ревизију врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије у Београду, у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење,
може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или
предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
Породична инвалиднина
Чланови уже породице палог борца и чланови уже породице војног инвалида од I-VII
групе после његове смрти имају право на породичну инвалиднину.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65
Градске управе града Смедерева
- извод из матичне књиге умрлих за лице од кога се изводи право
- уверење о околностима погибије палог борца издаје надлежни војни орган
- извод из МКВ за подносиоца захтева
- изјава два сведока да се удова није преудала
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- извод из МКР за децу
- школске потврде за децу школског узраста
- копија важеће личне карте
- уверење о држављанству
- доказ да подносилац захтева није осуђиван за дела из члана 74. и 75. Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009 )
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на породичну инвалиднину покреће се по захтеву
странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева
- борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на породичну инвалиднину, потребну
документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак, ако
се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена
евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прибављених и поднетих доказа, првостепени орган доноси решење о
признавању права на породичну инвалиднину.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење о признавању права на породичну инвалиднину подлеже ревизији.
Ревизију врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије у Београду, у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење,
може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или
предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
Исплату ових права врши Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије у Београду, тако што утврђује основ за обрачун и исплату основних
права по ранијим савезним прописима сваког месеца (распис), личну инвалиднину војним
инвалидима по групама инвалидитета, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, накнада
за време незапослености за РВИ од I-IV групе, уплатом на рачун корисника који је отворен
код Поштанске штедионице.
Помоћ у случају смрти војног инвалида
У случају смрти војног инвалида, члан домаћинства са којим је војни инвалид живео
последњу годину живота, односно лице које се о војном инвалиду старало у току последње
године његовог живота има право на једнократну помоћ.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске
управе града Смедерева
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- извод из матичне књиге умрлих
- копија важеће личне карте подносиоца захтева
- изjава два сведока да jе подносилац захтева, члан домаћинства са којим је војни инвалид
живео последњу годину живота, односно лице које се о војном инвалиду старало у току последње
године његовог живота.
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида покреће се
по захтеву странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе
града Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида,
потребну документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води
поступак, ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји
службена евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прибављених доказа, првостепени орган доноси решење о признавању права
на помоћ у случају смрти војног инвалида.
Решење којим је признато право на помоћ у случају смрти војног инвалида, заједно са
потребним доказима доставља се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије у Београду ради исплате.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљаавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење о признавању права на помоћ у случају смрти не подлеже ревизији.
Утврђивање својства цивилног инвалида рата
Цивилни инвалид рата је лице код кога наступи телесно оштећење од најмање 50%
услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или
лишењем слободе од стране непријатља за време рата, извођења ратних операција, од
заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких
акција.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске
управе града Смедерева
- копија важеће личнe картe
- извод из МКР
- уверење о држављанству
- уверење о околностима повређивања од надлежног органа
- медицинска документација из времена настанка оштећења организма
- уверење о држављанству
- доказ о настанку ране, повреде, озледе, болести
- фотокопија важеће личне карте
- медицинска документа из времена рањавања
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- оверена фотокопија војне књижице
- налаз и мишљење лекарске комисије за преглед војних инвалида
- доказ да подносилац захтева није корисник накнаде за телесно оштећење
- доказ да подносилац захтева није осуђиван за дела из члана 74. и 75. Закона о
основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
Прописи:
- Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", бр.52/96)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 111/2009)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за утврђивање својства цивилног инвалида рата, покреће се по захтеву
странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева
- борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање својства потребну документацију по службеној
дужности прибавља првостепени орган који води поступак, ако се ради о уверењима и
другим исправама о чињеницама о којима постоји службена евиденција, од органа који воде
такву евиденцију.
У складу са законским прописима Одсек за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева - борачко - инвалидска заштита комплетан спис предмета
доставља Првостепеној лекарској комисији Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије у Београду, ради давања налаза и мишљења о проценту
инвалидитета.
На основу налаза и мишљења лекарске комисије, приложених и прибављених доказа у
првостепеном поступку, првостепени орган доноси решење о признавању својства цивилног
инвалида.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању својства цивилног инвалида подлеже ревизији. Ревизију врши
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду
у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено
решење, може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар
или предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
Месечно новчано примање
Материјално необезбеђени борци НОР-а, војни инвалиди, корисници породичне
инвалиднине имају право на месечно новчано примање, ако испуњавају услове у погледу
неспособности за привређивање и имовинског цензуса.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65, Градске
управе града Смедерева
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- извод из МКР за све чланове заједничког домаћинства
- копије важеће личне карте за све чланове заједничког домаћинства
- уверење из катастра о катастарком приходу за претходну годину за све чланове
заједничког домаћинства
- уверење из пореске управе за претходну годину за све чланове заједничког
домаћинства
- уверење републичког фонда ПИО за све чланове заједничког домаћинства
- уверење АПР за све чланове заједничког домаћинства
- изјаве сведока о саставу и приходима чланова домаћинства узете на записник
- изјава подносиоца захтева о саставу и приходима чланова домаћинства узета на
записник
- за запослене чланове домаћинства потврда о прихоидима из претходне године у
односу на годину подношења захтева
- школске потврде за децу која похађају школу
- за родитеље подносиоца захтева доказ о имовном стању или решење о наслеђу
Прописи:
- Закон о
правима бораца,
војних инвалида
и чланова
њихових
породица ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/2004 и 69/2012)
- Обавезна Инструкција за примену Закона о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на месечно новчано примање покреће се по захтеву
странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града
Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на месечно новчано примање, потребну
документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак, ако
се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена
евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прикупљених доказа, првостепени орган доноси решење о признавању права
на месечно новчано примање.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљаавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење о признавању права на месечно новчано примање подлеже ревизији.
Ревизију врши Министарство за рад, запошљаавање, борачка и социјална питања
Републике Србије у Београду, у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење,
може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или
предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак
Породични додатак који остварују материјално необезбеђени корисници породичне
инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ
од стране другог лица
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Породични додатак остварују материјално необезбеђени корисници породичне
инвалиднине по основу смрти војног инвалида које је припадао додатак за негу и помоћ од
стране другог лица, ако они и чланви њиховог домаћинства немају редовних прихода, који по
члану домаћинства прелазе износ 85% од додатка за негу и помоћ од стране другог лица
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65, Градске
управе града Смедерева
- извод из МКР за све чланове заједничког домаћинства
- копије важеће личне карте за све чланове заједничког домаћинства
- уверење из катастра о катастарком приходу за претходну годину за све чланове
заједничког домаћинства
- уверење из пореске управе за претходну годину за све чланове заједничког
домаћинства
- уверење републичког фонда ПИО за све чланове заједничког домаћинства
- уверење АПР за све чланове заједничког домаћинства
- изјаве сведока о саставу и приходима чланова домаћинства узете на записник
- изјава подносиоца захтева о саставу и приходима чланова домаћинства узета на
записник
- за запослене чланове домаћинства потврда о прихоидима из претходне године у
односу на годину подношења захтева
- школске потврде за децу која похађају школу
- за родитеље подносиоца захтева доказ о имовном стању или решење о наслеђу
Прописи:
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових
породица ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и „Сл. гласник РС", бр. 137/2004 и 69/2012.)
- Обавезна Инструкција за примену Закона о правима бораца, војних
инвалида и чланова њихових породица
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на породични додатак који остварују материјално
необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је
припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица покреће се по захтеву странке
поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на породични додатак који остварују
материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног
инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица потребну
документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак,
ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена
евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прикупљених доказа, првостепени орган доноси решење о признавању права
на породични додатак који остварују материјално необезбеђени корисници породичне
инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ од
стране другог лица.
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Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљаавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду, у року од 15
дана од дана пријема решења.
Решење о признавању права на породични додатак који остварују материјално
необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је
припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица подлеже ревизији. Ревизију врши
Министарство за рад, запошљаавање, борачка и социјална питања Републике Србије у
Београду, у року од три месеца од дана када је примило предмет.
Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби
првостепеног решења се решава истовремено. Жалба и ревизија одлажу извршење решења.
У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење,
може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или
предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.
Исплату ових примања врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Републике Србије у Београду, на основу требованих средстава на рачун корисника који
је отворен код Поштанске штедионице.
Накнада погребних трошкова
У случају смрти корисника месечног новчаног примања, лиде које изврши сахрану има
право на накнаду погребних трошкова.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске
управе града Смедерева
- извод из матичне књиге умрлих
- копија важеће личне карте подносица зхатева
- рачун (оригинал или оверена копија) о извршеној сахрани
Прописи:
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл.
гласник СРС, бр. 54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/2004 и 69/2012)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и
"Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016).
Поступак за признавање права на накнаду погребних трошкова покреће се по
захтеву странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града
Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
По пријему захтева за признавање права на накнаду трошкова сахране, потребну
документацију, по службеној дужности прибавља првостепени орган који води поступак,
ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена
евиденција, од органа који воде такву евиденцију.
На основу прикупљених доказа, првостепени орган доноси решење о признавању права
на накнаду погребних трошкова.
Решење којим је признато право на накнаду погребних трошкова, заједно са доказима
доставља се Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања Републике Србије
у Београду ради исплате.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање борачка и социјална питања Републике Србије у Београду у року од 15 дана од
дана пријема решења.
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Решење о признавању права на накнаду погребних трошкова не подлеже ревизији.
Борачки додатак
Борачки додатак је додатак уз зараду остварену по основу радног односа. Борац са
признатим својством РВИ има право на борачки додатак док је у радном односу са пуним
радним временом, ако му је износ месечне зараде мањи од износа просечне нето зараде у РС,
увећане за 30%. Борачки додатак одређује се у висини разлике између износа зараде коју је
борац остварио за рад у пуном радном времену и износа просечне нето зараде у РС из
претходног месеца, увећане за 30%.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске
управе града Смедерева
- копија личне карте
- уговор о раду
- потврда о пријави на обавезно социјално осигурање
- потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац)
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 11/2009)
- Правилник о борачком додатку ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС, бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на борачки додатак покреће се по захтеву странке
поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева борачко - инвалидска заштита.
Уз захтев за признавање права на борачки додатак подносилац захтева прилаже
одговарајуће писане доказе (оригинале или оверене копије).
На основу прибављених и у првостепеном поступку поднетих доказа, првостепени
орган доноси решење о признавању права на борачки додатак.
Решење којим је признато право на борачки додатак, доставља се Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питаља Републике Србије у Београду на исплату.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање борачка и социјална питања Републике Србије у Београду у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању права на борачки додатак не подлеже ревизији.
Одсек за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града Смедерева - борачко инвалидска заштита прима потврде од корисника које издаје предузеће у ком корисник ради,
затим се ради обрачун борачког додатка на БД-1 и списак корисника се шаље обрачунској
служби Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања која ради контролу и
исплату.
Укупно има 28 корисника борачког додатка.. У 2016. години исплаћено је 5.396.332,00
динара, а за период од 01.01.2017.-30.06.2017. године исплаћено је 2.690.292,00 динара,
односно укупно 8.086.642,00 динара.
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Ортопедска и друга помагала
Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење организма, по
основу којих му је признат војни инвалидитет, у складу с медицинским индикацијама
утврђеним правилником о ортопедским помагалима војних инвалида.
Потребна документација за остваривање права:
- захтев у слободној форми или на обрасцу, преузима се у канцеларији број 65 Градске
управе града Смедерева
- копија личне карте
- налаз специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и специјалне ортопедије
- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање
- потврда фонда за социјално осигурање војних осигураника да ли је војни инвалид по
истом телесном оштећењу остварио истоветно право преко тих фондова и уколико јесте када
истиче рок трајања преузетог помагала.
Прописи:
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица
палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и „Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 11/2009)
- Правилник о ортопедским помагалима војних инвалида ("Сл. гласник РС", бр. 45/2009 и
24/2016)
- Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01
и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС", бр. 18/2016)
Поступак за признавање права на ортопедска и друга помагала покреће се по
захтеву странке поднетом Одсеку за социјалну и здравствену заштиту Градске управе града
Смедерева - борачко - инвалидска заштита.
Уз захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала подносилац захтева
прилаже одговарајуће доказе (оригинале или оверене фотокопије).
У складу са законским прописима Одсек за социјалну и здравствену заштиту
Градске управе града Смедерева, борачко-инвалидска заштита комплетан спис предмета
доставља Првостепеној лекарској комисији Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Републике Србије у Београду, ради давања налаза и мишљења о основу за
признавање права на ортопедска помагала.
Након добијеног налаза и мишљења првостепени орган доноси решење о
признавању права на ортопедска и друга помагала, које доставља Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у Београду на проверу и
оверу. Након провере и овере Министарство враћа списе предмета првостепеном органу
који решење доставља подносиоцу захтева.
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Министарству за рад,
запошљавање борачка и социјална питања Републике Србије у Београду у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Решење о признавању права на ортопедска и друга помагала не подлеже ревизији.
Министарство за рад, запошљавње, борачка и социјална питања Републике Србије у
Београду врши исплату израде ортопедског помагала на основу рачуна ортопедске куће, по
испоруци помагала кориснику.
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9.1г Група за питања дијаспоре, Рома и младих
Канцеларија за дијаспору, из свог делокруга рада, пружа следеће услуге
заинтересованим грађанима:
• Пружање информација о законским прописима, који се односе на статус и права
грађана, који живе у иностранству;
• Пружање информација о могућностима за привредне активности на територији локалне
самоуправе (оснивање предузећа, приватизациони процес инвестиције и др.)
• Пружање информација о продужењу важности личних докумената, путних и других
исправа;
• Информације у вези са царинским прописима, купопродаје некретнина, пријем и
исплаћивање стране пензије и других уплата из иностранства, наставак школовања у
матици;
• Евиденција и праћење коришћења помоћи, коју наша удружења или појединци шаљу у
матицу, кроз ангажовање на пријему и дистрибуцији хуманитарне помоћи, коју
допремају наши људи из иностранства;
• Учешће у попису дијаспоре;
• Посредовање у контактима са државним органима, страним амбасадорима у РС,
међународним организацијама, као и са канцеларијама и другим организацијама,
везаних за рад дијаспоре у РС или свету;
• Пријем предлога за побољшање прописа и функционисање служби (царина, полиција и
други органи);
• Повезивање организација дијаспоре са културним, просветним, уметничким, спортским
и другим организацијама и институцијама у матици;
• Прикупљање и презентовање привредних потенцијала локалне самоуправе
инвеститорима из иностранства који се обраћају Канцеларији;
• Пружање информација о медицинским капацитетима здравствених установа у матици.
Канцеларија за младе:
• Информисање младих о актуелним конкурсима за младе, на локалном, регионалном,
националном нивоу и шире (усмено и преко средстава јавног информисања);
• Упућивање младих на програмске и друге активности, трибине, обуке, радионице,
предавања;
• Укључивање младих у активности које организује канцеларија и активности које
реализују партнерске организације или државни сектор;
• Помоћ при реализацији идеја младих. Пружање логистичке помоћи, умрежавање,
материјалне помоћи за активности (коришћење бесплатног интернета, простора и
штампе);
• Упућивање младих и њихових породица на услуге других служби у случају постојања
могућих показатеља ризика.
Канцеларија за Роме:
• Утврђивање бројчаног стања, социјалног статуса Ромске локалне заједнице;
• Координирање састанцима радних група за израду локалних Акционих планова;
• Припрема документације о локалним Акционим плановима и учествовање у
инплементацији истих;
• Комуникација са Ромском мањином и локалном администрацијом;
• Пријем странака Ромске популације ради решавања њихових проблема;
• Припрема и надзор у реализацији пројекта за Роме.
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9.2 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
9.2а Одсек за општу управу
I
Правна помоћ
Надлежна је да пружа помоћ која се односи на поступке у следећим областима;
грађанско право; породично, општи део грађанског, кривично право.
Најзаступљенија област је породично право (развод брака, поверавање деце и
издржавање малолетне деце). Правна помоћ не обухвата радне односе, као и компликоване и
захтевне случајеве за које је неопходно агажовати адвокате, вештаке и другу врсту
специјализоване помоћи. Рад службе је организован у оквиру Градског услужног центра и
покрива градско насеље са 27 села.
Да би се утврдило материјално стање корисника услуга, захтевају се одређени докази у
виду потврда, чекова и друго. С обзиром на природу посла и категорије корисника сарадња је
најзаступљенија са Центром за социјални рад.
С обзиром на то да наведена услуга спада у круг репрезентативних услуга, обавеза
запослених је да се учтиво опходе према странкама. Обавеза запослених је и поштовање
интереса грађана, исправљање пропуста, као и испуњавање оправданих очекивања грађана.
Служба правне помоћи основана је Одлуком о организовању рада правне помоћи
Скупштине општине Смедерево 1987. године.
Хијерархијска контрола обезбеђена је у оквирима одржавања радне дисциплине, као и
путем проверавања притужби странака на рад службеника.
Начелник Одељења може затражити извештај о раду, али је уобичајена пракса да се
извештај о раду подноси у јануару месецу текуће године за протеклу годину.
Пружање правне помоћи обавезно ће се одбити, ако је у истој правној ствари дата
правна помоћ противној страни и ако странка нема пословну способност. Пружање правне
помоћи може се одбити ако би то било штетно по интерес странке, односно ако би пружање
правне помоћи било у супротности са законом.
Услуге које пружа Правна помоћ заинтересованим лицима
Доступни облици правне помоћи:
• Правне информације
• Правни савети
• Састављање поднесака
У складу са важећом Одлуком, ослобађају се плаћања накнаде следеће категорије:
• лица која примају сталну новчану помоћ од Центра за социјални рад и др.установе
• лица која примају минималне зараде предвиђене законом
• лица која остварују право на законско издржавање
• лица која остварају право по својству ратних и мирнодопских инвалида или инвалида
рада
• лица која су незапослена и немају других прихода
• лица која примају најниже пензије
Услуге правне помоћи наплаћује се грађанима чија су примања нешто виша од
законског минимума и то у висини од 50% од тарифе о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката.
Врсте поднесака:
• Жалбе против пресуда, решења
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Кривичне пријаве
Молбе за новчану помоћ
Предлог за извршење
Тужбе у вези са породичним односима
Разне врсте понесака

II
Послови матичара
Законом о матичним књигама, послови вођења матичних књига и решавања у
првостепеном управном поступку у области матичних књига поверавају се општинама,
односно градовима.
Надлежност матичара
Врши упис чињеница рођења, венчања, смрти и држављанства у матичне књиге
рођених, венчаних, умрлих , издаје изводе, уверења и потврде о чињеницама, уписаним у
књигама.
Други примерак матичне књиге води се применом електронских средстава за обраду и
складиштење података. Други примерак матичне књиге за текућу годину води матичар
овлашћен за вођење првог примерка - изворника матичне књиге.
Матичар, истовремено са уписом података у изворник матичне књиге, исте податке
уноси у други примерак матичне књиге.
Матична служба је дужна да достави на чување министарству садржај другог примерка
матичних књига у електронском облику сравњен са изворником за претходну годину
најкасније до 31. јануара.
Обавља закључење брака, води поступак одређивања личног имена, сачињава записник
о признавању очинства, контактира са ПУ, по питању одређивања ЈМБГ за бебе, издаје
иностране изводе, спроводи кроз матичне књиге промене настале у другим матичним
подручјима, на основу приспеле документације, о свим напред наведеним пословима формира
списе и одлаже у матичну архиву, сачињава и шаље извештаје другим органима о насталим
променама кроз матичне књиге.
Овлашћења директно проистичу из Закона о матичним књигама и Одлуке о
одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“ бр.4/2010).
Овлашћење за обављање послова матичара даје министар на предлог функционера који
руководи органом. Матичар је овлашћен само за једно матично подручје и поседује
електронски сертификат на лично име.
С обзиром да наведена услуга спада у круг репрезентативних услуга, обавеза
запослених је да се учтиво опходе према странкама. Обавеза запослених је и поштовање
интереса грађана, исправљање пропуста као и испуњавање оправданих очекивања грађана.
У Закону о матичним књигама и Одлуци о одређивању матичних подручја за вођење
матичних књига на територији града Смедерева. („Службени лист града Смедерева“
бр.4/2010), описана је надлежност, овлашћења и обавезе.
Инспекцијски надзор врши Министарство преко управне инспекције уз обавезу достављања
тромесечних извештаја о раду.
Хијерархијска контрола обезбеђена је у оквирима одржавања радне дисциплине, као и
путем проверавања притужби странака на рад службеника.
Начелник Одељења може затражити извештај о раду, али је уобичајена пракса да се
извештаји о раду подноси у јануару месецу текуће године за протеклу годину.
Услуге које пружа Матична служба заинтересованим лицима
• Извод из матичне књиге рођених
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Пријава рођења и одређивање личног имена
Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у иностранству
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство
Србије до 2004.
Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство
Србије после марта 2005.
Уверење о држављанству
Заказивање венчања и закључење брака
Извод из матичне књиге венчаних
Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа
Промена презимена после развода брака у року од 60 дана
Пријава смрти
Извод из матичне књиге умрлих
Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Изводи се издају истог дана.
Документација потребна за остваривање права:
• писани захтев
• републичка административна такса.
Документација потребна за издавање уверења о држављанству:
• писани захтев
• републичка административна такса.
ПРИЈАВА РОЂЕЊА - Рођење детета пријављује се надлежном матичару ради уписа у
матичну књигу рођених. Рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави
здравствена установа на прописаном обрасцу-електронски- на начин предвиђен пројектом
«Бебо добродошла на свет».
Рођење детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он није у
могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем стану је дете рођено,
или мајка чим за то буде способна, или бабица, односно лекар који су присуствовали порођају,
а ако ових лица нема или нису у могућности да пријаве рођење - лице које је сазнало за
рођење. Упис рођења матичар врши истог дана без одлагања.
Рођење детета пријављује се у року од 15 дана од дана рођења.
Документа потребна за остваривање права прибављају се на начин и у поступку предвиђеним
чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016),
• извод из матичне књиге венчаних
• лична карта
• уверење о држављанству
• записник о личном имену за ванбрачно рођену децу, извод из матичне књиге рођених
за родитеље и записник о признавању очинства.
Ослобођено плаћања таксе.
ПРИЈАВА СМРТИ - Чињеница смрти пријављује се надлежном матичару усмено или
писмено. О усменој пријави сачињава се записник на прописаном обрасцу.
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, а ако
ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или
други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт
наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за
смрт сазнало. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од
дана смрти.
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Документа потребна за остваривање права прибављају се на начин и у поступку
предвиђеним чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016),
• потврда о смрти издата од здравствене установе
• лична карта умрлог
• извод из МКР или МКВ
Ослобођено плаћања таксе.
Упис у књигу умрлих врши матичар који без одлагања извод из књиге умрлих,
доставља суду на чијој територији је оставилац - умрли имао последње место пребивалишта.
ЗАКАЗИВАЊЕ ВЕНЧАЊА И ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА
Будући супружници намеру да закључе брак пријављују матичару писмено или усмено.
О усменој пријави сачињава се записник на прописаном обрасцу.
Пријаву за закључење брака подносе пунолетни мушкарац и жена, држављани Србије,
који намеравају да ступе у брак.
Пријаву могу поднети и страни пунолетни држављани који имају место пребивалишта
на територији Србије и доказ да су слободног брачног стања у земљи чији су држављани.
Малолетно лице може поднети пријаву за закључење брака само на основу судске
одлуке којом му се одобрава ступање у брак пре пунолетства.
Брак се закључује давањем сагласних изјава мушкарца и жене пред матичарем и
проглашавањем да је брак закључен.
Закључени брак се одмах уписује у матичну књигу венчаних у коју се потписују брачни
другови, сведоци и матичар.
О чину закључења брака брачним друговима се издаје извод из матичне књиге
венчаних. Чин закључења брака може се обавити и у другим просторијама ако се за то
обезбеде услови у погледу свечаног изгледа зграде и просторија, уз наплату одговарајуће
накнаде за излазак службеног лица.
Документа потребна за закључење брака:
• лична карта
• извод из матичне књиге рођених
• уверење о држављанству
• страни држављани подносе и уверење о слободном брачном стању
• градска административна такса.
Издавање уверења о слободном брачном стању.
Документа потребна за остваривање овог права:
• потврда о пребивалишту издата од МУП-а
• извод из МКР
• подаци о женику или невести - фотокопија њиховог пасоша
• републичка административна такса
III
Послови у управним стварима везаним за грађанска стања у првом степену
Вођење управног поступака, за утврђивање права и обавеза грађана из области
грађанских стања и доношење решања о истим, издавање уверења на основу евиденција, које
се воде, издавање потврда на основу чињеница и приложене документације, ажурно вођење
евиденције за напред наведене послове, архивирање завршених предмета, достављање
извештаја надлежним органима о стању решавања управних предмета.
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Услуге које се пружају заинтересованим лицима
• исправка података у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих које се воде на
територији града Смедерева
• промена личног имена (имена, презимена или и једног и другог)
• накнадни упис чињеница рођења и смрти у матичне књиге (по истеку законског рока за
упис)
• поништење дуплих уписа у матичним књигама
• одобрење венчања преко пуномоћника
• издавање или овера потврда о животу за домаће и иностране пензионере
• овера потврде о издржавању
• издавање уверења за дечји додатак, за иностранство
Обрасци захтева за покретање управног поступка, налазе се на сајту Градске управе
града Смедерева.
Услуга се остварује путем активирања е-прозивног система, одабиром означеног поља
на монитору инфо-киоска потом следи праћење прозивног система на монитору.
Ако услуга подлеже плаћању накнаде, странка уплату може извршити у приземљу зграде где
се налази шалтер „Поште“.
Рок за решавање по захтеву, зависи од тога да ли је приликом одлучивања била
потребна сагласност још неког органа и да ли је, у случају непотпуне документације, странка
на време (у остављеном року) доставила тражена документа.
Поступак рада са странкама је следећи: странка се телефоном или лично обраћа за
информацију о томе на који начин може да оствари неко своје право или да добије тражени
документ. У оба случаја добија потпуну информацију, с тим што, уколико дође лично, добија
и образац захтева на којем пише шта је све потребно од докумената.
Што се тиче управног поступка који се води по захтевима за исправке и допуне
података кроз матичне књиге, за накнадне уписе, за поништење дуплих уписа, за промене
личног имена и за одобрење венчања преко пуномоћника, у зависности од тога да ли је захтев
поднет од лица које може бити странка у поступку, да ли је захтев основан и да ли је
документација потпуна и правно ваљана, доносе се решења о прихватању или одбацивању
захтева, као и закључци о обустављању поступка, о одбацивању захтева због ненадлежности
или ако нема услова за вођење поступка и због тога што странка у остављеном року није
отклонила формалне недостатке на које је упозорена, а због којих се не може поступати по
захтеву.
У сваком решењу и закључку, осим заглавља, преамбуле, диспозитива и образложења
постоји и поука о правном леку, јер је против сваког од ових аката дозвољена жалба у року од
15 дана од дана пријема, са објашњењем коме се и како подноси (у случају промене личног
имена – Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику Р Србије, а у свим осталим
случајевима Министарству за државну управу и локалну самоуправу Р Србије).
IV
Послови вођења Бирачког списка
Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска,
односно градска управа, као поверен посао, бирачки списак води се као електронска база
података и ажурира се по јединственој методологији министарства надлежног за послове
управе.
У бирачки списак уписује се: име и презиме бирача, име једног од родитеља бирача,
бирачев јединствени матични број грађана, датум и место рођења бирача, пол бирача, место
пребивалишта и адреса бирача, јединица локалне самоуправе у којој бирач има место
пребивалишта, страна држава у којој бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача
у иностранству и место боравишта за интерно расељена лица.
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Посебан бирачки списак садржи: редни број, лично име, матични број, пол,
националну припадност, годину рођења, место пребивалишта и простор за примедбу.
Име и презиме бирача који је припадник националне мањине двојако се уписује: прво
ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису
припадника националне мањине.
Ажурирање бирачког списка може вршити једно или више лица, која морају имати
овлашћење руководиоца органа и електронски сертификат издат од овлашћеног
сертификационог тела.
Редовно ажурирање, унос промена по захтеву странке и службеној дужности.
Дан после расписаних избора, градска управа која ажурира бирачки списак за подручје
јединице локалне самоуправе излаже део бирачког списка за подручје јединице локалне
самоуправе на увид грађанима и то оглашава преко средстава јавног информисања и, по
потреби, на други начин и обавештава грађане да од градске управе могу до закључења
бирачког списка захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком
списку.
Дан после расписивања избора, општинска, односно градска управа која ажурира
бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане да надлежној
градској управи могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети
захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати
према месту боравишта у земљи.
Услуге које се пружају пружа заинтересованим лицима
• Уверење о упису у бирачки списак националних мањина
• Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка националних мањина
• Увид у бирачки списак
• Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка
• Потврда о упису у бирачки списак
• Потврда о изборном праву
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВЕ
ЗА ПРОМЕНУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ
НАПОМЕНА: Документа потребна за остваривање права прибављају се на начин и у
поступку предвиђеним чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016),
За упис бирача у бирачки списак
По основу стицања пунолетства:
• извод из матичне књиге рођених и
• копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
По основу пријаве пребивалишта:
• копија личне карте из које се види адреса пребивалишта или
• потврда МУП-а о пријави пребивалишта
По основу пријема у држављанство:
• правноснажно решење МУП-а о пријему у држављанство или
• извод из матичне књиге рођених (ако је уписана чињеница стицања држављанства)
• уверење о држављанству и копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
По основу враћања пословне способности:
• правноснажно решење о враћању пословне способности или
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извод из матичне књиге рођених у ком је уписана чињеница о враћању пословне
способности и копија личне карте из које се види адреса пребивалишта
За потврду о упису оснивача политичке странке у бирачки списак
• захтев
• републичка такса
V
Послови писарнице
Оверавање потписа, рукописа и преписа обавља писарница као поверене послове.
Непосредни пријем поднесака и захтева, заводи, прати, класификује све предмете по
материји, скенира, формира их и доставља организационим јединицама градске управе, на
поступање.
Овлашћење.
Оверавање врши службено лице одређено решењем.
С обзиром на то да наведена услуга спада у круг репрезентативних услуга, обавеза
запослених је да се учтиво опходе према странкама. Обавеза запослених је и поштовање
интереса грађана, исправљање пропуста као и испуњавање оправданих очекивања грађана.
•

•
•

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
оверавање потписа, рукописа и преписа обавља писарница као поверене послове.
пријем свих врста захтева, који се касније класификују и преусмеравају, према
надлежним одељењима.

ОВЕРА ПРЕПИСА
Препис који се има оверити мора се упоредити са изворном исправом. Препис се мора
са изворном исправом слагати и у правопису, интерпункцији и скраћивању речи.
У потврди о овери изричито ће се навести да ли је то препис изворне исправе, или
препис овереног или простог преписа изворне исправе.
Потврда овере назначиће се бројем и датумом овере преписа. Потврду ће потписати
службено лице које обавља оверу и ставити печат надлежног органа.
Овера се врши одмах
Документа потребна за оверу преписа:
- оригинал документа
- најмање два примерка фотокопије докумената
- републичка административна такса
ОВЕРАВАЊЕ ПОТПИСА И РУКОПИСА
За доказ аутентичности потписа потребно је:
1) да подносилац исправе пред службеним лицем својеручно потпише изјаву, или
2) да призна, као свој, потпис који се већ налази на исправи.
За доказ аутентичности рукописа потребно је да подносилац исправе, пред одређеним
службеним лицем, изјави да је исправа написана његовом руком.
Потврда о овери потписа и рукописа ставља се на изворну исправу са назнаком датума овере и
броја под којим је исправа заведена у уписнику за оверавање.
Овера се потврђује печатом надлежног органа и потписом одређеног службеног лица.
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VI
Архива
Архива чува заврше (архивирани) предмете, евиденције о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје надлежном Историјском архиву или до његовог
уништења.
Предметима стављеним у архиву рукује одређени радник. Предмети из архиве издају се
само уз реверс. Реверс се одлаже на место узетог предмета, а по повратку предмета реверс се
поништава.
VII
Картотека
Прима пошту преко курирске службе разврстава је и заводи у складу са Уредбом и
Упутством о канцеларијском пословању води евиденцију путем аутоматске обраде података,
заводи све рачуне који долазе у Одељење за финансије као и у друге службе градске управе.
Заводи све предмете везане за припрему и извршење буџета, заводи понуде и све друге поште
примљене на личност, класификује све предмете по материји и разврстава сву стручну
литературу и штампу по Одељењима, доставнице, повратнице и пакете, формира их и
доставља одељењима и службама Градске управе у рад путем интерне доставне књиге.
VIII
Курирска служба
Пријем, разврставање, разношење и уручивање свих врста пошиљки за потребе градске
управе, њених органа и организација; преузимање поште из поштанског фаха; вођење
евиденције о урученој пошти и извршава друге задатке по налогу.
IX
Експедиција поште
Прима, заводи, разврстава и обавља друге припремне радње за експедицију поште,
предаје куририма, разврстава доставнице по урученој пошти, води евиденцију о дневним
трошковима поштарине, сравњује трошкове са књиговодством и поштом, мења
канцеларијског референта и обавља друге послове, по налогу начелника.
9.2б Поверени послови Комесаријата за избеглице и миграције
1. Предлог решења о престанку статуса избеглог лица
Повереник доноси предлог решења о престанку статуса избеглог лица у пет примерака
на писмени захтев странке, где странка прилаже фотокопију решења о прихвату у
држављанство Републике Србије, фотокопију избегличке легитимације и фотокопију решења
о признавању стауса. Комплетирани предмет се шаље Комесаријату за избеглице и миграције
Републике Србије на оверу и потпис. Када се решење о престанку статуса врати
Повереништву за избеглице, један примерак решења уручује се странци, један примерак
Полицијској управи уз оригинал легитимације и један примерак архиви Повереништва.
2. Предлог решења о измени решења и предлог закључка о исправци грешака у решењу
Предлог решења, односно закључка, повереници достављају Комесаријату на завођење,
потпис и оверу. Потписано и оверено решење, као и закључак, из Комесаријата се враћају
поверенику на даље поступање.
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3. Промена боравишта избеглих и расељених лица
Повереник даје сагласност за промену боравишта избеглог и расељеног лица, на основу
сагласности повереника из града из којег се лице исељава. За добијање сагласности потребно
је да лице приложи:
- доказе да поседује непокретност у општини/граду у који се пресељава, или
- оверену изјаву власника који прима лице на смештај,
- доказе да су кућа или стан власништво особе која прима избегло или расељено лице.
4. Издавање потврда
- Издавање потврде избеглим лицима ради пресељења и промене адресе код Полицијске
управе Смедерево, када је у питању пресељење на територији града Смедерева.
- Издавање потврде о брисању из евиденције расељеног лица са Косова и Метохије, када
се оно враћа у своје претходно пребивалиште, или друго место на Косову и Метохији.
- Издавање потврде избеглим лицима ради продужења избегличке легитимације код
Полицијске управе Смедерево. Странка подноси писмени захтев за издавање потврде и
фотокопију избегличке легитимације. На основу поднете документације, странци се издаје
потврда.
5. Формирање предмета за расељена лица која се даље прослеђују Комесаријату за
избеглице и миграције ради:
- издавања дупликата легитимације расељеног лица, странка доставља:
1.
Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са
одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци и лична карта једног родитеља - за малолетне,
2.
Пријава боравишта,
3.
Потврда Полицијске управе о нестанку документа,
4.
Две фотографије за старије од шеснаест година.
- промене у самој легитимацији расељеног лица, странка доставља:
1.
Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са
одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци и лична карта једног родитеља - за малолетне),
2.
Пријава боравишта,
3.
Доказ везан за измену, не старији од шест месеци,
4.
Две фотографије за старије од шеснаест година.
- издавање легитимације за ИРЛ за новорођенчад, потребно доставити:
1.
Извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,
2.
Пријава боравка за дете и оба родитеља,
3.
Личне карте и легитимације расељеног лица за оба родитеља,
4.
Изјава о смештају.
За признавање статуса расељеног лица, потребно доставити:
1.
Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са
одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци и лична карта једног родитеља - за малолетне),
2.
Пријава боравишта,
3.
Изјава о смештају (уколико странка поседује непокретност и у њој борави, приложити
доказ о власништву),
4. Две фотографије за старије од шеснаест година.
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За све наведене ставке за расељена лица, потребно је формирати предмет, где се након
прикупљене документације од странке, попуњавају обрасци који се добијају од Комесаријата
за избеглице и миграције, заводе се у интерну књигу Повереништва за избеглице и
комплетирани предмет се шаље Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије.
Кад се предмет врати из Комесаријата за избеглице и миграције, са њиме се поступа у
складу према упутству Комесаријата за избеглице и миграције тако што се странци проследи
потребан документ, а Комесаријату за избеглице и миграције доказ о уручењу.
6. Обилазак избеглих и расељених лица у приватном смештају
Обилазак старих, болесних и малолетних лица, која нису у могућности сама да дођу у
просторије Повереништва, као и када се сумња у веродостојност чињеница наведених у неком
од поднетих захтева.
7. Донације
Ускладу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и интерно
расељених лица и настојањем Владе Републике Србије да затвори колективне центре и
унапреди животне услове избеглица и интерно расељених лица у Србији, град Смедерево
реализовао је више уговора са страним хуманитарним организацијама, које је финансирао
Високи комесаријат Уједињених нација.
Током 2013. године, Град је са организацијом ХЕЛП реализовао пројекат изградње 23
монтажне куће на катастарским парцелама у Малој Крсни, које је обезбедио Град, за интерно
расељена лица и узбеглице из Колективног центра. У оквиру истог пројекта, изграђено је 12
монтажних кућа за интерно расељена лица и избеглице из Колективног центра, на сопственим
грађевинским парцелама, као и за 7 социјално угрожених породица становника са
пребивалиштем на територији града.
Током 2013. године Град је, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС,
реализовао Уговоре о пружању помоћи за економско оснаживање за 16 интерно расељених
лица и 16 избеглица и Уговоре за набавку грађевинског материјала за 11 породица избеглица
и бивших избеглица и за 31 породицу интерно расељених лица.
У 2014. години у току је реализација Пројекта са организацијама АСБ и УНХЦР, којим
је предвиђена изградња 37 монтажних кућа на парцелама које је обезбедио Град, за интерно
расељена лица и избеглице из Колективног центра, после чије реализације би Колективни
центар „ОРА Сартид“ у Радинцу био затворен, а сви корисници стамбено збринути.
Укупно су изграђене 42 куће за интерно расељена лица и избеглице.
Дана 30. априла 2015. године затворен је највећи Колективни центар у Европи.
9.2в Одсек за месне канцеларије
1. Матични послови
- Упис у Матичну књигу рођених, венчаних и умрлих и издавање извода истих
- Сачињавање записника о признавању очинства
- Враћање на девојачко презиме записником, на основу правоснажне пресуде
- Венчања
- Одређивање имена детета
- Издавање уверења из књиге држављана
2. Општи послови Градске управе
- Овера преписа, рукописа, потписа
- Издавање потврда за пут у иностранство
- Издавање сточних пасоша
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- Извештаји, планови
- Ажурирање бирачких спискова
- Достава података статистици
- Сарадња са осталим службама и органаизацијама
9.2г Група за опште послове
Call Center / Систем 48
Електронски сервис Градске управе који омогућава грађанима пријаву свих врста
комуналних и других проблема.
Захтев је могуће завести на следеће начине:
Р. бр.

Начин завођења

1.
2.
3.
4.
5.

Телефоном, позивом на број: 026/649-100
Преко WЕБ портала градске управе Смедерево (линк ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА)
СМС поруком, на број мобилног телефона: 064/84-49-307
Преко емаила, на електронску адресу: sistem48@smederevo.org.rs
Личним доласком у Услужни центар и предајом усменог захтева.

Систем 48:
- омогућава интеграцију поступања по жалбама грађана на једном месту,
- омогућава грађанима олакшану пријаву захтева који су из надлежности Градске управе,
односно неког од јавних предузећа чији је оснивач Градска управа Смедерево,
коришћењем савремених информационих технологија,
- помаже грађанима да брже и ефикасније реше проблем из домена комуналних
предузећа,
- обједињује све службе Градске управе, јавна предузећа и комуналну полицију у
јединствени сервис на услузи грађанима.
У оквиру услуге систем 48, налазе се следећа јавна предузећа: ЈКП "Зеленило и
гробља", ЈКП "Водовод", ЈКП "Паркинг сервис", ЈП Грејање, ЈП Градска стамбена агенција,
ЈП Дирекција за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Смедерево.
Такође, систем 48 обухвата и следећа одељења Градске управе:
Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Одељење за јавне службе
Кабинет градоначелника
По пријему пријаве, у најкраћем року, пријављени проблем/притужба се прослеђује
дежурној служби, која је надлежна за област из које је проблем пријављен. Дежурна служба је
дужна да одмах изађе на терен. У року од 48 сати, од тренутка достављања захтева, грађанин
који је пријавио проблем или имао неку притужбу, добија одговор о статусу решавања
поднетог захтева и рока у коме ће он бити решен.
Посебне погодности:
Захтев се може упутити 24 часа свих 365 дана у години.
Уколико је позив преузео говорни аутомат (порука се снима), систем администратор је
по доласку на посао уноси у систем и прослеђује на даљу обраду, било у Градску управу, било
у јавна предузећа.
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Приступ овом сервису се врши преко званичне Интернет презентације Града
Смедерева, у секцији: СЕРВИСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ/ Call Center - WEB portal.
Интернет линк: http://www.smederevo.org.rs/OPSTINA-SMEDEREVODokumenta_133_14_52__cir
Е - управа
Сервис Градске управе, под називом е-управа, омогућава скуп електронских севиса,
који се путем интернета нуде свим грађанима. Овај сервис нуди следеће функционалности:
Р. бр. Назив функционалности
ОБАВЕШТЕЊА. Сервис који омогућава информисање грађана о важним промена1.
ма и новинама које се односе на рад WЕБ портала Градске управе Смедерево.
ЛИЧНИ ПОДАЦИ. Овај сервис пружа основне информације о грађанину који је
2.
ауторизован.
ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА. Овај сервис пружа могућност прегледа статуса предмета
3.
предатог на обраду некој од служби Градске управе Смедерево.
ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА. Овај сервис омогућава преглед предатих електронских
4.
захтева преко сервиса електронске управе. Пружа се информација о имену захтева,
када је послат и прослеђен.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА. Ова компонента
сервиса електронске управе омогућава да електронским путем наручите извод из
матичне књиге (књиге рођених, књиге венчаних, књиге умрлих и књиге
5.
држављана). Начин преузимања можете самостално да одредите. Или лично, или
путем курирске службе ПОСТ ЕXПРЕСС-а, уз плаћање одговарајућих трошкова
доставе на кућну адресу и таксе.
КАРТИЦА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА. Ова компонента сервиса омогућава преглед
6.
стања пореске обавезе за текућу годину, за сва физичка лица, грађане Смедерева.
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ. Омогућава приказ листе електронских адреса свих
важнијих служби Градске управе Смедерево и на такав начин пружа информацију
7.
грађанима, где упутити конкретни захтев. На овакав начин се олакшава
контактирање одговарајуће службе Градске управе Смедерево.
КОЛ ЦЕНТАР (СИСТЕМ48). Омогућава попуњавање захтева, специјализованог
онлајн формулара, који се упућује на обраду посебном систему Градске управе под
називом КОЛ ЦЕНТАР. На овакав начин се олакшава контактирање одговарајуће
службе Градске управе Смедерево, у циљу решавања конкретног комуналног
8.
проблема.
НАПОМЕНА: Овај систем није намењен за решавање управних предмета! Сви
проблеми који подразумевају покретање управног поступка (подразумевају
доношење одлуке/решења неког органа), морају се решавати личним доласком у
зграду Градске управе, на неком од шалтера градског услужног центра.
РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА. Регистар инвеститора је збир свих података које
државни органи имају физичким лицима и о предузећима која граде и раде на
тржишту неког града/ општине: да ли су водили сумњиве послове, да ли се против
9.
предузећа воде судски спорови, да ли су негде започели радове, а нису завршили...
Регистар инвеститора треба да садржи податке о инвеститорима којима је издата
грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године, када је ступио на снагу Закон о
планирању и изградњи.
ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ. Овај сегмент WЕБ портала омогућава грађанима да брзо и
10.
лако пријаве сваку врсту проблема који се односи на корупцију. Дакле, када
грађанин примети такву ситуацију коју можемо да окарактеришемо као корупцију,
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попуњавањем формулара специјално постављеног у ту намену на WЕБ порталу,
доставља потребне податке одговарајућој служби Градске управе Смедерево, чија је
надлежност да поступа по пријави оваквих проблема.
Приступ овом сервису се врши преко званичне Интернет презентације града
Смедерева, у секцији: СЕРВИСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ / Е - управа - WЕБ портал.
Интернет линк: http://www.smederevo.org.rs/OPSTINA-SMEDEREVODokumenta_133_14_52__cir
Специјална услуга: грађанин путем посебног захтева администратору добија свој ЛИБ
- лични идентификациони број, са којим може ући у базу података и проверити стање
пореског задужење за имовину коју поседује. Овај сервис је посебно значајан, због великог
броја пореских обвезника који живе ван територије града Смедерева и који путем интернета
могу одштампати постојећи и већ попуњени налог за уплату, у који се уноси само износ из
пореског задужења. Тиме се грађанима штеди време и новац за долазак у Смедерево.
9.3 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9.3а Одсек за пољопривреду
1. Утврђивање накнаде, односно ослобађање плаћања накнаде за промену намене
пољопривредног земљишта
- Закон о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015)
Одредбама члана 25. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да, у случају
почетка радова на обрадивом пољопривредном земљишту, односно обрадивом
пољопривредном земљишту, које је проглашено грађевинским, а користи се као
пољопривредно, којима се то земљиште трајно или привремено приводи другој намени,
инвеститор плаћа једнократну накнаду. Висину накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта, односно испуњеност услова за ослобађање плаћања накнаде
Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке утврђује
решењем о утврђивању накнаде, односно ослобађање од плаћања накнаде за промену
намене пољопривредног земљишта, на одређено или на неодређено време, а на основу
чињеница утврђених у управном поступку. Наведено Решење Одељење доноси на захтев
инвеститора.
Уз захтев се подноси:
а. копија плана катастарске парцеле,
б. лист непокретности за предметну парцелу,
в. потврда о идентификацији катастарске парцеле,
г. извод из одговарајућег урбанистичког плана да се на тој парцели може градити
објекат, или одобрење надлежног органа Градске управе града Смедерева за изградњу објекта
на предметној парцели, тј. обавештење о могућности легализације постојећег објекта на
парцели,
д. потврда о уплаћеној административној републичкој такси.
Након доношења решења, подносилац захтева га преузима, уз претходно достављање
признанице о уплати накнаде утврђене решењем Одељења.
Одсек за пољопривреду може по захтеву инвеститора донети и Решење о ослобађању
плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, у истоветно горе описаном
поступку и то у случајевима предвиђеним чланом 26. Закона о пољопривредном земљишту.
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Поред претходно наведене документације, подносилац захтева (инвеститор) је обавезан да уз
захтев приложи и доказ да он као власник и чланови његовог домаћинства обављају
пољопривреду делатност.
Против Решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде и заштите
животне средине у Београду, у року од 15 дана од дана пријема Решења, а преко Одељења за
привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке Градске управе града
Смедерева.
2. Оглашавање и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), члан 60. став 1, став 2. и став 5.
пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и предметно земљиште се користи
према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. Наведеним Годишњим програмом,
утврђују се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси,
динамика извођења радова и улагања средстава и план коришћења пољопривредног земљишта
у државној својини. Уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Скупштина града Смедерева донoси Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за текућу
годину.
Сходно Годишњем програму, а на основу Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015),
пољопривредно земљиште у државној својини се прво даје на коришћење, а потом у закуп по
праву пречег закупа. У том смислу, на предлог Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, градоначелник
града Смедерева, као надлежни орган, доноси Одлуке о давању на коришћење и давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Преостало пољопривредно земљиште у
државној својини се издаје на основу Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева, по условима из
Огласа, који се објављује у штампаном средству јавног информисања, на огласној табли
Градске управе Смедерево, месним канцеларијама и на веб страни Градске управе.
Одредбом члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/2015) предвиђено је да одлуку о расписивању
јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у државној својини, уз сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде. Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Смедерева“, бр.
9/09 и 13/12) одређен је градоначелник града Смедерева као орган надлежан за доношење
Одлуке о расписивању јавног огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини.
Након спровођења јавног надметања и сачињавању записника са истог, Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини приступа изради предлога Одлука давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, предлаже градоначелнику града Смедерева као надлежном
органу, да доносе Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.
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На основу члана 66. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Одлука о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, а након њихове правоснажности, приступа се
прикупљању потребне документације у циљу закључивања Уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини.
3. Водопривредни услови

- Закон о водама
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12)
У поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката и за извођење других радова који могу утицати на промене у водном
режиму, инвеститор је дужан да пријави водопривредне услове.
Водопривредне услове из става 1. тачке 18, 20, 21, 25. и 26. Закона (сеоски водоводи,
сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику воду и на обали, промену
катастарске културе земљишта на ерозивном подручју, објекте, изузев индустријских, чије се
отпадне воде испуштају у јавну канализацију, осим за атмосферске воде које нису загађене и
воде из домаћинства, воденице и објекте на сплавовима) издаје Градски орган управе
надлежан за послове водопривреде – Одељење за привреду, предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке.
Уз захтев за издавање водопривредних услова инвеститор подноси и основне податке о
локацији, намени и величини објекта, а по потреби и претходне студије, идејна решења којима
се ближе сагледава утицај објекта на водни режим.
Рок важења исте је 1 година, односно 2 године.
Одобрење за издавање нових и реконструкцију постојећих објеката и постројења и
извођење других радова, може се издати по претходно прибављеној водопривредној
сагласности.
Водопривредну сагласност издаје орган (Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке Градске управе града Смедерева) за објекте и
радове за које је издао водопривредне услове. Истим се утврђује да је техничка документација
за објекте и радове, урађена у складу са водопривредним условима.
Рок важности исте је 1 година, односно 2 године.
Водопривредном дозволом се утврђује начин и услови за употребу и коришћење воде
и испуштање воде.
Водопривредну дозволу издаје орган (Одељење за привреду, предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке) за објекте и радове за које је издао водопривредну
сагласност.
Рок важности може бити најдуже 10 година.
Уз захтев за издавање водопривредне дозволе и сагласности прилаже се техничка
документација прописане садржине.
Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
дужно је да све издате водопривредне услове, сагласности, дозволе, региструје у водној књизи
на прописани начин и исте достави ресорном Министарству.
Осим претходног, Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и
јавне набавке израђује Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Смедерева.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 60. Закона о
пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 65/2008 - др.
закон, 41/2009 и 112/2015), предвиђено је да се пољопривредно земљиште у државној својини
користи према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији јединице локалне самоуправе, за текућу годину,
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који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. По препоруци ресорног
Министарства надлежни орган за доношење наведеног Програма је Скупштина града
Смедерева.
Ради реализације претходног, формирана је Комисија за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Смедерева.
РГЗ - Служба за катастар непокретности Смедерево доставља на захтев Комисије, а без
накнаде, потрбне податке о кат. парцелама по кат. општинама на територије града Смедерева.
Након израде Нацрта програма, исти се доставља Министарству за пољопривреду и
заштиту животне средине - Управи за пољопривредно земљиште на сагласност, а након тога
Скупштина града доноси Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Смедерева.
4. Фонд за развој пољопривреде
- Закон о пољопривредном и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 – др. закон)
- Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15)
Стручна служба обавља стручне и финансијско - техничке послове за потребе Фонда за
развој пољопривреде града Смедерево.
Фонд је основан Одлуком тадашње Скупштине општине Смедерево, 15.2.1996. године,
ради стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на
територији града Смедерева.
Средства Фонда обезбеђују се од прихода буџета Града у износу до 2,5%.
Средства Фонда користиће се за унапређење и развој сточарске производње, развој
биљне производње, производњу воћно - лозног садног материјала, унапређење и развој
повртарске производње, изградњу система за наводњавање и одводњавање пољопривредног
земљишта, куповину пољопривредне механизације, куповину земље и укрупњавање поседа,
изградњу објеката и куповину опреме за унапређење пласмана производа (хладњаче, сушаре,
складишни простор, ...) и друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Право коришћења средстава имају пољопривредна газдинства (физичка и правна лица)
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, која могу конкурисати за остваривање
субвенција.
Средства Фонда користе се за субвенционисање противградне заштите, едукацију
пољопривредних произвођача, подршку у организовању пољопривредних манифестација на
територији града и суфинансирање пројеката.
5. Добијање субвенција у пољопривреди преко Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева
Програмом Фонда за развој пољопривреде града Смедерева предвиђено је да
пољопривредна газдинства на територији града Смедерева могу остварити субвенције у
пољопривреди и то:
- за унапређење сточарства (за вештачко осемењавање крава и јуница, за јунице
старости 10 до 12 месеци које се задржавају у газдинству за даљу репродукцију, за набавку
квалитетног приплодног материјала у свињарству (назимице и нерастови) и за Липски сој
оваца;
- за унапређење биљне производње (за набавку пореме - система за наводњавање, за
набавку пластеника и пореме за пласенике и за набавку противградних мрежа);
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- за унапређење услуга у пољопривредној производњи (за трошкове осигурања усева,
плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и за увођење стандарда квалитета и
сертификацију у пољопривредној производњи).
Услов за коришћењза е субвенција јесте да су пољопривредна газдинства (физичка и
правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, да је пребивалиште и
производња на територији града Смедерева и да подносилац захтева и чланови његовог
газдинства немају неизмирених обавеза према Фонду за развој пољопривреде града Смедерева
у моменту подношења захтева.
Поступак за добијање субвенција је следећи:
1. Фонду за развој пољопривреде града Смедерева подноси се Захтев за одређену
субвенцију (Образац се попуњава при подношењу захтева) са пратећом документацијом и
то:
а) Општа документација:
- фотокопија личне карте
- фотокопија Потврде о активном статусу у Регистру
пољопривредних газдинстава
- фотокопија наменског текућег рачуна отвореног
код пословне банке
б) Посебна документација:
У зависности од врсте субвенције прилаже се посебна документација из које се
утврђује право на остваривање предметне субвенције (фотокопија пасоша за говеда,
фотокопија картона за вештачко осемењавање крава, оригинал или оверена фотокопија
писаног и фискалног рачуна, оригинал или оверена фотокопија полисе осигурања и потврде о
плаћеној премији осигурања, ...).
На Обрасцу захтева за одређену субвенцију налази се списак потребне документације.
2. По пријему захтева са потребном документацијом врши се обрада захева након чега се
обавља исплата субвенције на наменски текући рачун пољопривредног газдинства.
Захтеви са непотпуном документацијом не узимају се у разматрање.
Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
за 2015. годину ("Службени лист града Смедерева", број 3/2015) можете преузети на
следећем линку: Пољопривредно земљиште, на линку:
http://www.grad.smederevo.org.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/SL-LIST-BROJ-3-2015.pdf
1. Услуге из области предузетништва:
• Пријем и обрада захтева за упис у регистар редузетничких радњи
(Информације о потребној документацији за оснивање нових, промене и брисање постојећих
предузетника и сл, могу се преузети са сајта Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs,
или у канцеларији АПР-а, број 71 Градска управа града Смедерева)
•

Издавање уверења о периоду обављања самосталне делатности (Канцеларија АПР-а, број
71 Градска управа града Смедерева).
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Захтев за издавање уверења за период обављања делатности до 2006. године
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Градска управа града Смедерева
Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке

Предмет: Захтев за издавање уверења за период обављања делатности
до 2006. године
Молим да ми издате уверење о периоду обављања самосталне
_______________________________________________________________________делатности,
у оквиру _________________________________________________________________________
власника_________________________________________________________________________
Наведену делатност обављао-ла сам на основу решења број _________________________
_________________________________________________________________________________
Радња је уписана у регистар делатности који се обављају личним радом на територији града
Смедерева Рег. Ул. Бр._____________________________________________________________
Уверење ми је потребно ради _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подносилац захтева
______________________________
са станом у ____________________
Улица_________________________
Тел.__________________________
Прилог: признаница на износ од 200,00 динара; сврха уплате: градска адм. такса; жиро-рачун
840-742241843-03, модел 97, позив на број 16-092
Услуге из области туризма
Одсек за привреду, на захтев странака, израђује решења за категоризацију соба, кућа,
апартмана и сеоских туристичких домаћинстава. Такса за издавање решења износи 800,00
динара.
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ЗАХТЕВ
за одређивање категорије куће, апартмана и собе
1.
Подаци о физичком лицу (подносиоцу захтева)
1.1. Име и презиме:
1.2. Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Општина:
1.2.2. Место:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.6.1. Телефон:
1.6.2. Факс:
1.6.3. Е-пошта:
1.6.4. Интернет адреса:
2. Подаци о објекту
2.1. Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Општина:
2.1.2. Место:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.1.5. Број стана (односи се на апартмане и собе)
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
2.3. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
2.3.1. Име и презиме:
2.3.2. Телефон:
2.3.3. Е-пошта:
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Подаци о објекту
Врста и категорија под којом објекат тренутно послује:
Врста угоститељског објекта за коју се подноси захтев и тражена категорија(означити):
- кућа
4*
3*
2*
1*
- апартман 4*
3*
2*
1*
- соба
3*
2*
1*
Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.5.1. током целе године
3.5.2. сезонски:
од
до
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4. Капацитет објекта
4.1. Кућа
Структура смештајних јединица

Број соба

Број кревета

Једнокреветне собе
Једнокреветне собе са француским
креветом
Двокреветне собе
Двокреветне собе са француским
креветом
Трокреветне собе

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
4.2. Апартман
Структура

Број
апартмана

Број
кревета

„Studio“
Апартман једном просторијом за
спавање
Апартман са две просторије за
спавање

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
4.3. Соба
Структура собе
Једнокреветна соба без купатила
Једнокреветна соба са купатилом
Двокреветна соба без купатила
Двокреветна соба са купатилом
Трокреветне собе без купатила

Број соба

Број кревета

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
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Трокреветне собе са купатилом

од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.
Место и датум

Потпис подносиоца захтева

_______________

_________________________

ЗАХТЕВ
за одређивање категорије куће, апартмана и собе
1.
Подаци о угоститељу (подносиоцу захтева)
1.1. Име и презиме:
1.2. Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Општина:
1.2.2. Место:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.6.1. Телефон:
1.6.2. Факс:
1.6.3. Е-пошта:
1.6.4. Интернет адреса:
•

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Подаци о угоститељу
Пуно пословно име угоститеља:
Скраћено пословно име:
Пословно седиште:
1.8.1. Општина:
1.8.2. Место:
1.8.3. Број и назив поште:
1.8.4. Улица и број:
Претежна делатност:
Регистарски /Матични број:
ПИБ:
Број регистрације: БД
Контакт подаци:
1.13.1. Телефон:
1.13.2. Факс:
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1.13.3. Е-пошта:
1.13.4. Интернет адреса:
1.14. Подаци о оснивачу радње:
1.14.1. Име и презиме:
1.14.2. Телефон:
1.14.3. Е-пошта:
1.15. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
1.15.1. Име и презиме:
1.15.2. Телефон:
1.15.3. Е-пошта:
2. Подаци о објекту
2.1. Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Општина:
2.1.2. Место:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.1.5. Број стана (односи се на апартмане и собе)
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
2.3. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
2.3.1. Име и презиме:
2.3.2. Телефон:
2.3.3. Е-пошта:
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Подаци о објекту
Врста и категорија под којом објекат тренутно послује:
Врста угоститељског објекта за коју се подноси захтев и тражена категорија(означити):
- кућа
4* 3* 2* 1*
- апартман 4* 3* 2* 1*
- соба
3* 2* 1*
Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.5.1. током целе године
3.5.2. сезонски:
од
до

4. Капацитет објекта
4.1. Кућа
Структура смештајних јединица
Једнокреветне собе
Једнокреветне собе са француским
креветом

Број соба

Број кревета

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
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Двокреветне собе

од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

Двокреветне собе са француским
креветом
Трокреветне собе

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
4.2. Апартман
Структура

Број
апартмана

Број
кревета

„Studio“
Апартман једном просторијом за
спавање
Апартман са две просторије за
спавање

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
4.3. Соба
Структура собе
Једнокреветна соба без купатила
Једнокреветна соба са купатилом
Двокреветна соба без купатила
Двокреветна соба са купатилом
Трокреветне собе без купатила
Трокреветне собе са купатилом

Број соба

Број кревета

Површина **
смештајне
јединице
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
**Напомена: Површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у
оквиру смештајне јединице.
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.
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ЗАХТЕВ
за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства
1.
Подаци о физичком лицу (подносиоцу захтева)
1.1. Име и презиме:
1.2. Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Општина:
1.2.2. Место/село:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.5.1. Телефон:
1.5.2. Факс:
1.5.3. Е-пошта:
1.5.4. Интернет адреса:
2. Подаци о објекту
2.1. Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Општина:
2.1.2. Место/село:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Подаци о објекту
Тражена категорија сеоског туристичког домаћинства (означити):
- 4* 3* 2* 1*
Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.4.1. током целе године
3.4.2. сезонски:
од
до
Уговор о пружању услуга у СТД

4. Капацитет објекта
4.1. Укупан капацитет у објектима сеоског туристичког домаћинства
Површина
Структура смештајних јединица
Број соба Број кревета спаваће собе
Једнокреветна соба
Двокреветна соба

од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
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Трокреветна соба
Четврокреветна соба

од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.
Место и датум
____________

Потпис подносиоца захтева
_________________________
ЗАХТЕВ
за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства

1.
Подаци о угоститељу (подносиоцу захтева)
1.1. Име и презиме:
1.2. Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1. Општина:
1.2.2. Место/село:
1.2.3. Број и назив поште:
1.2.4. Улица и број:
1.3. Регистарски број личне карте:
1.4. ЈМБГ:
1.5. Контакт подаци:
1.5.1. Телефон:
1.5.2. Факс:
1.5.3. Е-пошта:
1.5.4. Интернет адреса:
• Подаци о угоститељу
1.6. Пуно пословно име угоститеља:
1.7. Скраћено пословно име:
1.8. Пословно седиште:
1.8.1. Општина:
1.8.2. Место:
1.8.3. Број и назив поште:
1.8.4. Улица и број:
1.9. Претежна делатност:
1.10. Регистарски /Матични број:
1.11. ПИБ:
1.12. Број регистрације: БД
1.13. Контакт подаци:
1.13.1. Телефон:
1.13.2. Факс:
1.13.3. Е-пошта:
1.13.4. Интернет адреса:
1.14. Подаци о оснивачу радње:
1.14.1. Име и презиме:
1.14.2. Телефон:
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1.14.3. Е-пошта:
1.15. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:
1.15.1. Име и презиме:
1.15.2. Телефон:
1.15.3. Е-пошта:
2. Подаци о објекту
2.1. Адреса на којој се објекат налази
2.1.1. Општина:
2.1.2. Место/село:
2.1.3. Број и назив поште:
2.1.4. Улица и број:
2.2. Контакт подаци:
2.2.1. Телефон:
2.2.2. Факс:
2.2.3. Е-пошта:
2.2.4. Интернет адреса:
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Подаци о објекту
Тражена категорија сеоског туристичког домаћинства (означити):
- 4* 3* 2* 1*
Година завршетка изградње објекта:
Година последње адаптације/реконструкције објекта:
Објекат послује:
3.4.1. током целе године
3.4.2. сезонски:
од
до
Уговор о пружању услуга у СТД

4. Капацитет објекта
4.1. Укупан капацитет у објектима сеоског туристичког домаћинства
Површина
Структура смештајних јединица
Број соба Број кревета спаваће собе
Једнокреветна соба
Двокреветна соба
Трокреветна соба
Четврокреветна соба

од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²
од____м² до____
м²

УКУПАН БРОЈ:
Oвим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.
Место и датум
____________

Потпис подносиоца захтева
_________________________
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Приликом категоризације смештаја врсте кућа, апартман, соба и сеоско
туристичко домаћинство за израду решења уплатити таксу у износу од 800 динара
на уплатни рачун број: 840-742241843-03
Број модела: 97 Позив на број: 16-092
Сврха уплате: Градска административна такса
Прималац: Буџет града Смедерева
Надлежни орган јединице локалне самоуправе решење доставља министарству и Агенцији за
привредне регистре - Регистру туризма у року од 15 дана од дана доношења решења, у складу са
Законом.
9.4 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за урбанистичкe, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине
Група за урбанизам
Време потребно за прикупљање података о постојећој планској документацији,
подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима
инфраструктуре, другој документацији и подацима неопходним за израду плана, оквирно је
дефинисано одлукама о приступању изради плана и индивидуално је за сваки план, а зависи
од комплексности планског обухвата и предвиђених садржаја, као и од претходног стања у
имовинско-правном смислу и у смислу изграђености (потребе за уклањањем постојећих
садржаја и др.). Законом (ЗПИ) дефинисано време није дуже од 30 дана. Обрада података из
извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида није законом
дефинисана. Обично не износи дуже од 8 дана. Толико траје и издавање Информације о
локацији, док је за потврђивање пројекта (пре)парцелације потребно 10 дана.
Група за обједињену процедуру
Подношење захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, употребне
дозволе (заједно са укњижбом у Кастастру), одобрења по члану 145. Закона, пријаву радова и
друге поступке везане за извођење било каквих радова на објектима, спроводи се искључиво
електронским путем, преко Централног информационог система (ЦИС-а). Систему се
приступа преко линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.
Предуслов за подношење захтева је да подносилац има могућност електронског
потписивања (да поседује квалификовани електронски сертификат).
По пријему захтева за издавање ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА, проверава се испуњеност
формалних услова у складу са Законом и у року од 5 радних дана захтев се или одбацује
закључком или, ако су испуњени, овај орган се по службеној дужности обраћа Катастру за
издавање неопходне документације. Потом све овај орган обраћа имаоцима јавних овлашћења
(ИЈО) за издавање документације, сагласности и/или услова за пројектовање и изградњу, који
су у обавези да их издају у року од 15 дана. По пријему услова ималаца јавних овлашћења,
овај орган издаје Локацијске услове у року од 5 радних дана.
Издати локацијски услови закључци о одбацивању и друга документа објављују се кроз
Централни информациони систем.
За радове на објектима од културно–историјског значаја, који су под заштитом државе
или за локације које се налазе у зонама заштите споменика културе и сл. потребни су и услови
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
По пријему захтева за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, проверава се испуњеност
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формалних услова у складу са Законом и у року од 5 радних дана од дана подношења захтева
овај орган одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе закључком, ако нису испуњени
формални услови. Ако су испуњени формални услови, по службеној дужности се од Катастра
прибавља Лист непокретности (такса за издавање плаћа се током поступка), на основу кога се
утврђује право на земљишту/објекту.
Ако не постоји одговарајуће право на земљишту/објекту, захтев се одбија решењем.
Ако подносилац захтева има одговарајуће право, овај орган издаје грађевинску дозволу у року
од 5 радних дана од дана подношења захтева.
Издата грађевинска дозвола, закључак о одбацивању и друга документа објављују се
кроз Централни информациони систем.
РЕШЕЊЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗПИ се прибавља за:
 инвестиционо одржавање објекта
 уклањање препрека за особе са инвалидитетом
 изградњу секундарних, односно дистрибутивних, мрежа комуналне инфраструктуре, као и
уређење постојећих саобраћајница, у оквиру постојеће регулације улица
 реконструкцију
 адаптацију
 санацију
 промену намене објекта, односно делова објекта (са или без извођења радова)
 спајање или раздвајање стамбеног или пословног простора
 прикључке на постојећу инфраструктурну мрежу
 уградњу унутрашњих инсталација (за гас, струју, воду, ...)
 зидане ограде
 електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге до 50 kW и
 друге врсте објеката и радова за које се не издаје грађевинска дозвола, а који су наведени у
члану 145. Закона.
По захтеву за издавање наведеног решења, којим се одобрава извођење радова, односно
промена намене, решава се у року од пет радних дана од дана подношења захтева.
Ако је за радове наведене у захтеву потребно издавање грађевинске дозволе, у року од
осам дана од дана подношења захтева овај орган ће одбити захтев решењем.
Ако нису испуњени формални услови, овај орган одбацује захтев за издавање решења
закључком, у року од 5 радних дана од дана подношења захтева. Ако су испуњени формални
услови, по службеној дужности се од Катастра прибавља Лист непокретности (такса за
издавање плаћа се током поступка), на основу кога се утврђује право на земљишту/објекту.
Ако не постоји одговарајуће право на земљишту/објекту, захтев се одбија решењем,
такође у року од пет радних дана од дана подношења захтева.
Издато решење у складу са чланом 145, закључак о одбацивању и друга документа
објављују се кроз Централни информациони систем.
По завршетку изградње, односно извођењу радова, по захтеву инвеститора, може се
издати употребна дозвола, која је, поред предметног решења по члану 145., основ за упис у
јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.
ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКТА
Пријава радова
Најкасније осам дана пре почетка извођења радова, подноси се захтев за пријаву
радова. Ако нису испуњени формални услови, овај орган обавештава подносиоца да нису
испуњени услови за пријаву радова. Уколико јесу испуњени формални услови, овај орган
одмах обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова, а у року од 5 радних
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дана потврђује пријаву радова.
У случају да се пријава радова односи на радове за које је прописана обавеза
прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара,
надлежни орган у року од три радна дана по пријави радова обавештава орган надлежан за
послове заштите од пожара о извршеној пријави радова.
За оне објекте за које је обавезна ПРОТИВПОЖАРНА САГЛАСНОСТ, инвеститор је у
обавези да поднесе захтев за достављање техничке документације у погледу мера заштите од
пожара. Овај орган одмах подноси захтев за давање сагласности на пројекат за извођење
органу надлежном за послове заштите од пожара, који у року од 15 дана решењем даје
сагласност, односно одлучује о захтеву за давање сагласности на техничку документацију и
писмени отправак одлуке доставља надлежном органу, са обавештењем о висини накнаде
трошкова издавања сагласности.
Издато решење којим се даје или одбија давање сагласности објављује се кроз
Централни информациони систем.
У случају доношења одлуке којом се одбија захтев за давање сагласности, подносилац
може у року од 30 дана од дана објављивања документа на интернет страници, поново
поднети захтев, али не плаћа поново административне таксе и накнаде.
Уколико се недостаци не отклоне у остављеном року, захтев се коначно одбацује
закључком као непотпун.
Изјава о завршетку израде темеља
Одмах по ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА, извођач радова преко ЦИС-а комплетно
попуњава изјаву о завршетку израде темеља.
Овај орган одмах потврђује пријем изјаве, а у року од 3 дана обавештава грађевинску
инспекцију о поднетој изјави о завршетку израде темеља. Грађевинска инспекција у року од 3
радна дана од обавештења врши инспекцијски надзор изграђених темеља и о резултатима тог
надзора обавештава овај орган.
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Одмах по ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ,
извођач радова преко ЦИС-а комплетно попуњава изјаву о завршетку израде објекта у
конструктивном смислу.
Овај орган у року од 3 дана обавештава грађевинску инспекцију о поднетој изјави о
завршетку израде објекта у конструктивном смислу. Грађевинска инспекција у року од 3
радна дана од обавештења врши инспекцијски надзор изграђеног објекта и о резултатима тог
надзора обавештава овај орган.
Прикључење објекта на инфраструктуру
За ПРИКЉУЧЕЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ, инвеститор
преко ЦИС-а , комплетно попуњава захтев за прикључење објекта на инфраструктуру.
Овај орган у року од 3 дана упућује захтев имаоцу/имаоцима јавних овлашћења да
изврши/е прикључење. Ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на
инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема
захтева.
Уколико је постојала обавеза изградње недостајуће инфраструктуре (суфинансирањем),
имаоци јавних овлашћења ће објекат прикључити само ако је та обавеза испуњена.
По пријему захтева за издавање УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ, ако нису испуњени формални
услови, овај орган одбацује захтев за издавање употребне дозволе закључком, у року од 5
радних дана од дана подношења захтева. Ако су испуњени формални услови, овај орган издаје
употребну дозволу решењем у року од 5 радних дана од дана подношења захтева.
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Решење о употребној дозволи се доставља подносиоцу захтева, али ради информисања и:
финансијеру, ако на њега гласи грађевинска дозвола; надлежној грађевинској инспекцији; и
имаоцима јавних овлашћења.
Издата употребна дозвола, закључак о одбацивању и друга документа објављују се кроз
Централни информациони систем.
УКЊИЖБА ОБЈЕКАТА И ДОДЕЛА КУЋНОГ БРОЈА
У року од пет радних дана од дана правноснажности употребне дозволе, надлежни орган
по службеној дужности подноси, преко ЦИС-а, органу надлежном за послове државног
премера и катастра захтев за укљижбу окјекта и доделу кућног броја.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра у року од седам дана од
достављања уредног захтева:
• доноси решење о кућном броју, ако је достављена употребна дозвола за
новоизграђени објекат и
• доноси решење којим врши упис права својине на објекту, односно посебним
деловима објекта, у складу са издатом употребном дозволом.
Наведена решења орган за послове државног премера и катастра доставља инвеститору
без одлагања, а и надлежном органу ради информисања.
У року од 30 дана од достављања уредне документације, орган надлежан за послове
државног премера и катастра врши одговарајући упис у катастар водова.
Група за саобраћај
Услуге које ова Група пружа су: издавање решења, обавештења, информација, као и
одговора странкама по поднетом захтеву.
Група за заштиту животне средине
Обрасци захтева за покретање наведених поступака могу се преузети са сајта Градске
управе Смедерева:
http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8_2632_.
Група за озакоњење
Поступак озакоњења покреће се на основу:

благовремено поднете пријаве, односно захтева, за легализацију објекта, до дана 29.01.2014.
године,

решења грађевинског инспектора о уклањању - рушењу бесправно изграђеног објекта,

захтева поднетог од стране лица које је право својине уписало по Закону о посебним
условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе,

захтева поднетог од стране лица којем је у поступку легализације издато решење о накнадној
грађевинској дозволи, али не и решење о накнадној употребној дозволи.
Рок за издавање решења о озакоњењу је 8 дана од дана достављања доказа да је плаћена такса за
озакоњење.
Одсек за урбанистичкe, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине
Информације за све услуге, које се на нивоу Одсека пружају, могу се добити на webсајту Града Смедерева, као и на шалтеру број 5 Градског услужног центра. Поред тога,
детаљније информације о току поступака и о трошковима поступка могу се добити усменим
захтевом, односно позивом на телефон службе.
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Група за урбанизам
Информације у виду тумачења планске документације могу се добити усменим путем
(телефоном или визави), али је целисходнија опција подношења захтева (преко писарнице) за издавање
Информације о локацији. Уз захтев за издавање Информације о локацији подноси се копија плана
катастарске парцеле која је у питању (није обавезно). За потврђивање пројеката (урбанистичког,
(пре)парцелације), потребно је поднети 3 примерка пројекта, од чега се 2 потврђена враћају подносиоцу,
а један примерак задржава за архиву. Трошкови за издавање наведених аката (обавештења,
информација о локацији, потврде), наведени су тарифном броју 5. Одлуке о ГАТ ("Службени лист
Града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст), а који се може погледати овде.
Група за обједињену процедуру
Информације у виду тумачења планске документације могу се добити усменим путем
(телефоном или визави). Објашњење процедуре издавања документације може се добити усмено, али се
неретко одвија и електронском комуникацијом (путем e-mail-а). Објашњење функционисања система за
електронско издавање дозвола за изградњу и корак-по-корак спровођење кроз процедуру, као и
информације о таксама и накнадама које треба да се плате, информације о статусу (току обраде) сваког
појединачног захтева и друго, добијају се телефонски, контактирањем регистраторке у обједињеној
процедури.
За подношење сваког од захтева који су део обједињене процедуре, плаћа се накнада за
ЦЕОП (Централну евиденцију обједињених процедура), а формирана уплатница (износ и
начин плаћања) преузима се са ЦИС-а приликом online попуњавања захтева. Износни део
накнаде за ЦЕОП, дефинисан је чланом 27. Одлуке о накнадама за послове регистрације и
друге услуге које пружа АПР ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2013, 138/2014,
45/2015 и 106/2015).
Републичка административна такса за поднесак износи 300,00 RSD; РАТ за издавање
решења износи 770,00 RSD (50 % од тог износа уколико се не ради о изградњи новог објекта,
већ о реконструкцији, адаптацији и др. по члану 145. ЗПИ), за изградњу економских објеката 260,00 RSD (све у складу са Законом о РАТ („Службени гласник Републике Србије", број
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн.,
65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и
112/2015)).
За издавање решења о употребној дозволи плаћа се и републичка административна
такса у износу од 0,2 % на предрачунску вредност објекта, односно радова.
РАТ се уплаћује на жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 16-092.
Градска административна такса за надокнаду стварних трошкова надлежном органу за
израду траженог акта уплаћује се на жиро рачун број 840-742241843-03, модел 97, позив на
број 16-092. Износ градске административне таксе, дефинисан је Одлуком о градским
административним таксама ("Службени лист Града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен
текст), чији се релевантан део може прегледати и/или преузети овде.
Социјалне категорије становништва, као и органи, организације и др. чији је оснивач
јединица локалне самоуправе (ЈЛС), односно Република Србија, ослобођене су плаћања ГАТ и
РАТ у складу са чланом 13. Одлуке о ГАТ, односно чланом 18. Закона о РАТ.
ДОКУМЕНТАЦИЈА која се доставља приликом подношења захтева утврђена је
прописима, па се тако уз поднет захтев кроз ЦИС, прилаже следећа документација:
За издавање ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:
o Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени
гласник Републике Србије“, број 23/2015 и 77/2015), у форми која је прописана чланом 3.
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Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени
гласник Републике Србије", број 113/2015).
Садржина Идејног решења, ако је потребно прибављати водне услове, утврђена је у
Прилогу 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике
Србије“, број 23/2015 и 77/2015).
На евентуални закључак о одбацивању и локацијске услове, подносилац захтева може
изјавити приговор Градском већу, преко овог органа, кроз ЦИС, у року од 3 дана од дана
њиховог достављања.
Уколико се недостаци (наведени у закључку о одбацивању) отклоне у року од 30 дана од
дана објављивања документа на интернет страници, поново се подноси захтев, али подносилац
не плаћа поново административне таксе и накнаде. Ово право подносилац може искористити
само једном, односно само се једном може поднети усаглашени захтев за издавање
локацијских услова.
Уколико се недостаци не отклоне у остављеном року, захтев се коначно одбацује
закључком као непотпун.

o

o

o
o
o

o
o
o

o

o

o

За издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ:
Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником о садржини,
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 23/2015 и 77/2015), у форми
која је прописана чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", број 113/2015);
Пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 23/2015 и 77/2015), у форми која је
прописана чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем ("Службени гласник Републике Србије", број 113/2015);
Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи или је успостављено законом;
Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, или други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, уколико је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен
локацијским условима;
Енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката
за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу
са законом којим се уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у
стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова;
Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем
електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса,
који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у
локацијским условима;
Доказ да је плаћена накнада за промену намене пољопривредног (шумског) у грађевинско
земљиште, ако је локацијским условима утврђена обавеза плаћања накнаде пре издавања
грађевинске дозволе;
Изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као
и о средствима обезбеђења у случају плаћања на рате (за објекте чија укупна бруто развијена
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грађевинска површина прелази 200 m² и који садрже више од две стамбене јединице).
Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се и:
• елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о
геолошким истраживањима;
• елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара;
• елаборат енергетске ефикасности, за зграде, израђен према прописима о
енергетској ефикасности зграда;
• студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба
процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област; и
• други елаборати и студије, према потреби.
На решење о грађевинској дозволи или о одбијању захтева, може се изјавити жалба
(МГСИ) у року од 8 дана од дана достављања.
На закључак о одбацивању подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу,
преко овог органа, у року од три дана од дана достављања.
Уколико се недостаци (наведени у закључку о одбацивању) отклоне у року од 30 дана од
дана објављивања документа на интернет страници, поново се подноси захтев, али подносилац
не плаћа поново административну таксу и накнаду. Ово право подносилац може искористити
само једном, односно само се једном може поднети усаглашени захтев за издавање
грађевинске дозволе.
Уколико се недостаци не отклоне у остављеном року, захтев се коначно одбацује
закључком као непотпун.
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o

o

o
o

o
o
o

o

o

За издавање РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗПИ:
Идејни пројекат, израђен у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени
гласник Републике Србије“, број 23/2015 и 77/2015), у форми која је прописана чланом 3.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени
гласник Републике Србије", број 113/2015);
Или технички опис и попис радова - за извођење радова на инвестиционом одржавању,
односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, у форми која је прописана
чланом 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник Републике Србије", број 113/2015);
Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право
уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се
тај доказ не доставља;
Уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању
недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање одобрења предвиђен локацијским
условима;
Енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката
за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;
Сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу
са законом којим се уређује инвестиционо одржавање и друго, ако се врши таква врста
радова;
Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем
електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса,
који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика;
Изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као
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и о средствима обезбеђења у случају плаћања на рате.
Идејном пројекту, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се и:
• елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о
геолошким истраживањима;
• елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара;
• студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба
процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област; и
• други елаборати и студије, према потреби.
За наведене радове на објектима од културно–историјског значаја, потребно је
прибавити услове надлежног Завода за заштиту споменика културе.
На решење у складу са чланом 145. ЗПИ или решење о одбијању захтева, може се
изјавити жалба (МГСИ) у року од 8 дана од дана достављања.
На закључак о одбацивању подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу,
преко овог органа, у року од пет дана од дана достављања.
Уколико се недостаци (наведени у закључку о одбацивању) отклоне у року од 30 дана од
дана објављивања документа на интернет страници, поново се подноси захтев, али подносилац
не плаћа поново административне таксе и накнаде.
Уколико се недостаци не отклоне у остављеном року, захтев се коначно одбацује
закључком као непотпун.
ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКТА
За пријаву радова:
o доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је
решењем о грађевинској дозволи (или решењем по члану 145. Закона) предвиђено једнократно
плаћање те обавезе; односно средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење
грађевинског земљишта у складу са законом и доказ о уплати прве рате, ако је решењем о
грађевинској дозволи (или решењем по члану 145. Закона) предвиђено плаћање те обавезе на
рате;
o сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да
није потребна израда студије;
o акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у складу
са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о
планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне
објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.
За оне објекте за које је обавезна ПРОТИВПОЖАРНА САГЛАСНОСТ, уз захтев за
достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара:
• главни пројекат заштите од пожара и
• пројекат за извођење, у електронској форми, као и онолико примерака у
папирној форми колико подносилац захтева жели да му орган надлежан за послове заштите од
пожара овери приликом издавања сагласности.
За изјаву о завршетку израде темеља:
o геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се уређује
извођење геодетских радова.
За прикључење објекта на инфраструктуру:
o доказ о плаћању накнаде, односно таксе, за прикључење објекта на одговарајућу
инфраструктуру и
o извод из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење (ако у току грађења није
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одступљено од пројекта за извођење), са техничким описом и графичким прилозима којима се
приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака.
За издавање УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ:
o Пројекат за извођење са потврдом и овером инвеститора, лица које врши стручни надзор и
извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, у случају да у току грађења није
одступљено од пројекта за извођење, односно пројекат изведеног објекта израђен у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката („Службени гласник Републике Србије“, број
23/2015 и 77/2015);
o Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу,
са предлогом за издавање употребне дозволе;
o Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза
прибављања сертификата о енергетским својствима;
o Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
o Елаборат геодетских радова за подземне инсталације; и
o Доказ о уплати накнаде за поднету пријаву завршетка темеља и завршетка објекта у
конструктвном смислу, ако су те пријаве подношене за објекат за који се тражи употребна
дозвола.
Уколико се ради о НЕЗАХТЕВНИМ ОБЈЕКТИМА - категорија А (за које није
предвиђена израда пројекта за извођење), уз захтев за употребну дозволу:
• уместо пројекта за извођење, односно пројекта изведеног објекта, подноси се
геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на овереној катастарско-топографској
подлози;
• уместо извештаја комисије за технички преглед, подноси се потврда (издата од
стране лица које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта, односно
одговорног извођача радова, за ту врсту објеката) о томе:
o да је изградња објекта завршена и објекат изведен у складу са техничком
документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола и
o да је објекат прикључен, или је подобан да буде прикључен, на инфраструктурну
мрежу, за оне прикључке који су предвиђени грађевинском дозволом; и
• сва друга неопходна документација и таксе.
На закључак о одбацивању подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу,
преко овог органа, у року од 3 дана од дана његовог достављања/објављивања.
На решење о употребној дозволи подносилац захтева може изјавити жалбу (МГСИ) у
року од 8 дана од дана достављања/објављивања.
Уколико се недостаци (наведени у закључку о одбацивању) отклоне у року од 30 дана од
дана објављивања истог на интернет страници, поново се подноси захтев, али подносилац не
плаћа поново административну таксе и накнаде.
Уколико се недостаци не отклоне у остављеном року, захтев се коначно одбацује
закључком као непотпун.
За УКЊИЖБУ ОБЈЕКАТА И ДОДЕЛУ КУЋНОГ БРОЈА, надлежни орган по
службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра:
o
правноснажну употребну дозволу;
o
Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и
o
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
На решења која орган за послове државног премера и катастра издаје, инвеститор има
право жалбе у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар.
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Група за саобраћај
Поступак ради пружања услуге започиње подношењем писменог захтева или молбе
или слањем електронске поште. Потом ова Група издаје решења, обавештења, информације
или одговоре странкама по поднетом захтеву.
Група за заштиту животне средине
Заинтересована лица, односно странке у поступку, обраћају се захтевом преко поште,
или непосредно преко писарнице. Група за заштиту животне средине одлучује по захтеву
заинтересованог лица, односно странке у поступку, у оквиру своје надлежности, а на следећи
начин:
 Спроводи поступак процене утицаја на животну средину (члан 10. Закона о процени утицаја
на животну средину):
- надлежни орган у року од 10 дана од дана подношења захтева обавештава заинтересоване
органе и организације и јавност о поднетом захтеву;
- у року од 10 дана од дана јавног оглашавања, заинтересовани органи, организације и јавност
достављају мишљење;
- надлежни орган, у року од 10 дана од истека рока за оглашавање одлучује о поднетом захтеву
(доноси решење);
 одлуком којом утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину
надлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја;
 одлуком којом утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину
надлежни орган може утврдити минималне услове заштите животне средине, у складу са
посебним прописима.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса (тарифни број 186.) за подношење захтева 1.920,00 RSD;
 Градска административна такса:
o
за пројекте за које је потребна процена утицаја
4.500,00 RSD
o
за пројекте за које није потребна процена утицаја
1.200,00 RSD


-

-


o

Спроводи поступак одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта
на животну средину (члан 16. и 20. Закона о процени утицаја на животну средину):
носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину;
надлежни орган у року од 7 дана обавештава заинтересоване органе, организације и јавност о
поднетом захтеву, о времену и месту јавног увида, јавне презентације и јавне расправе о
студији;
надлежни орган најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева за сагласност образује
техничку комисију за оцену Студије о процени утицаја;
техничка комисија је дужна да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом
одлуке достави надлежном органу у року од 30 дана;
надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на Студију о процени утицаја или о
одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја, на основу спроведеног
поступка и извештаја техничке комисије, и доставља је носиоцу пројекта у року од 10 дана од
дана пријема извештаја техничке комисије;
о одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја, или о одбијању захтева за
давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да, у року од десет
дана од дана њеног доношења, обавести заинтересоване органе и организације и јавност.
Трошкови поступка су:
Републичка административна такса (тарифни број 186.) за давање сагласности на Студију:
за пројекте до 100 m2
38.680,00 RSD
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o
o


o

за пројекте од 100 m2 до 1 000 m2
за пројекте преко 1 000 m2
Градска административна такса:
за решење о давању сагласности на Студију

5.400,00 RSD
23.750,00 RSD
2.600,00 RSD

 На основу члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Група за
заштиту животне средине даје мишљење на предлог решења о изради стратешке процене
утицаја на животну средину. Рок за достављање мишљења је 15 дана од дана пријема захтева
за давање мишљења.
 На основу члана 22. истог Закона, Група за заштиту животне средине даје сагласност на
Извештај о стратешкој процени утицаја за планове за које је донета Одлука да се ради
стратешка процена утицаја на животну средину. Рок за одлучивање о давању сагласности је 30
дана од дана пријема захтева органа надлежног за припрему плана и програма.
 На основу члана 56. Закона о заштити ваздуха, Група за заштиту животне средине издаје
дозволе за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања за
који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израде студије о процени
утицаја на животну средину. Рок за издавање дозволе за рад је 10 дана.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса за подношење захтева за дозволу за рад 310,00 RSD
 На основу члана 67. Закона о хемикалијама, Група за заштиту животне средине издаје дозволу
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није
увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење нарочито опасних
хемикалија. Такође, доставља једном годишње извештај о издатим дозволама Министарству
надлежном за заштиту животне средине, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну
годину.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса за издавање решења
490,00 RSD
 На основу члана 59, 60. и 70. Закона о управљању отпадом, спроводи процедуру по захтеву за
давање дозволе за сакупљање, транспорт, третман - складиштење, поновно искоришћење и
одлагање инертног и неопасног отпада на територији Смедерева издаје:
решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада:
- оператер подноси захтев за добијање дозволе за управљање отпадом уз сву потребну
документацију наведену у захтеву
- надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава јавност електронским
путем о поднетом захтеву и одређује рок за достављање мишљења.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса (тарифни број 1 и 197.):
o
за подношење захтева
310,00 RSD;
o
за издавање дозволе за сакупљање, односно дозволе за транспорт, отпада
17.940,00 RSD
o
за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада
29.890,00 RSD
-

решење о дозволи за третман - складиштење и поновно искоришћење и одлагање отпада:
оператер подноси захтев за добијање дозволе за управљање отпадом, уз сву потребну
документацију наведену у захтеву;
надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава јавност електронским
путем о поднетом захтеву и одређује рок за достављање мишљења.
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o
o
o

Трошкови поступка су:
Републичка административна такса (тарифни број 1. и 197.):
за издавање дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење отпада 59.810,00 RSD
за издавање дозволе за одлагање отпада
59.810,00 RSD
за издавање интегралне дозволе
92.680,00 RSD

 Произвођачима отпада за складиштење неопасног отпада у количини мањој од 2 тоне и
инертног отпада у количини мањој од 10 тона издаје потврду о изузимању од обавезе
прибављања дозволе.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса (тарифни број 1. и 197.):
o
за подношење захтева
310,00 RSD
o
за потврду за изузимање од обавезе прибављања дозволе
2.630,00 RSD
 Сходно члану 63. Закона о управљању отпадом, Министарство доставља поднети захтев за
издавање дозволе за управљање отпадом Групи за заштиту животне средине ради прибављања
мишљења за прихватање или одбијање захтева. Рок за достављање мишљења је 30 дана од
дана пријема захтева.
 Решавајући по захтеву оператера за измену и допуну дозволе за управљање отпадом, Група за
заштиту животне средине издаје решење о измени и допуни решења о издавању дозволе у
области управљања отпадом.
Трошкови поступка су :
 Републичка административна такса (тарифни број 1. и197.)
o
за подношење захтева
310,00 RSD
o
за издавање решења о изменама и допунама
5.980,00 RSD
 На основу Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Група
за заштиту животне средине спроводи процедуру издавања интегрисане дозволе за постројења
дефинисана Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
и према динамици подношења захтева дефинисаној Уредбом о утврђивању програма
динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе. Након спроведене процедуре
доноси се решење о интегрисаној дозволи.
Трошкови поступка су:
 Републичка административна такса (тарифни бројеви 192, 193. и 194.)
o
за захтев за издавање интегрисане дозволе
145.020,00 RSD
o
за захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање
интегрисане дозволе, односно за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе
3.870,00 RSD
o
за захтев за ревизију дозволе на захтев оператера
58.010,00 RSD
o
за захтев за ревизију услова у дозволи
38.680,00 RSD
o
за захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера 58.010,00 RSD
o
за захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера
38.680,00 RSD
 У складу са Законом о заштити животне средине, Група за заштиту животне средине у оквиру
својих надлежности обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине и
обезбеђује средства за обављање мониторинга кроз израду предлога Програма праћења стања
животне средине (мониторинга):
- Програм мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града Смедерева,
- Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева и
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- Програм праћења квалитета земљишта на територији града Смедерева.
 Поред ових програма припремају се предлози Програма:
- Превентивни Програм спровођења дезинсекције и дератизације на територији града
Смедерева и
- Програм контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта у Смедереву.
-

∼
∼

∼

∼
∼

На сајту Града Смедерева (www.grad.smederevo.org.rs) редовно се објављује:
Извештај о резултатима мерења стања квалитета ваздуха у Смедереву;
Извештај о резултатима мерења стања нивоа комуналне буке у Смедереву;
Извештај о резултатима мерења квалитета вода сa јавних чесама у Смедереву;
Извештај о резултатима квалитета земљишта у Смедереву;
Извештај о резултатима квалитета воде са јавних чесама и купалишта у Смедереву.
Група за озакоњење
По поднетом захтеву, односно достављеном решењу грађевинске инспекције, поступак за
пружање услуга започиње провером испуњености услова. Даље:
шаље се обавештење власнику незаконито изграђеног објекта да, у року од 30 дана од дана пријема
обавештења, достави доказ о одговарајућем праву;
након утврђивања испуњености претходних услова за озакоњење (који су дефинисани члановима 3., 5.,
6. и 8. Закона о озакоњењу објеката), шаље се обавештење власнику незаконито изграђеног објекта да, у
року од 30 дана од дана пријема обавештења, достави извештај о затеченом стању објекта са елаборатом
геодетских радова;
уколико наведени извештај и елаборат, односно Пројекат изведеног објекта (који је, евентуално,
достављен по Закону о легализацији објеката), нису израђени у складу са Законом о озакоњењу
објеката, обавештава се власник предметног објакта и налаже му се да у року од 60 дана достави
валидне документе;
уколико се утврди да постоји могућност озакоњења објекта (између осталог и увидом у адекватни
плански документ), обавештава се власник објекта да, у року од 15 дана од дана пријема тог
обавештења, плати таксу за озакоњење,
по достављању доказа о плаћању таксе, ова група издаје решење о озакоњењу.
9.4б Одсек за имовинско-правне, стамбене послове и пословни простор
1. Предлог за експропријацију Спровођење поступка експропријације
Непокретности се могу експроприсати или се својина на њима може ограничити само у
јавном интересу уз накнаду која не може бити нижа од тржишне.
Јавни интерес за експропријацију непокретности утврђује се законом или одлуком
Владе Републике Србије.
Непокретности у смислу закона, сматрају се земљиште, зграде и други грађевински
објекти.
Даном правоснажности решења о експропријацији мења се сопственик на
експроприсаној непокретности (потпуна експропријација).
Експропријацијом може да се установи службеност на непокретности или закуп на
земљишту на одређено време ( непотпуна експропријација).
Експропријација се може вршити за потребе републике србије, аутономне покрајне,
града, града Београда, општине, јавних фондова, јавних предузећа, привредних друштава која
су основана од стране јавних предузећа, као и за потребе привредних друштава са већинским
државним капиталом основаних од стране Репулике Србије, аутономне покрајне, града, града
Београда или општине.
Град Смедерево
Информатор о раду - ажуриран 14. августа 2017. године

223

Влада може утврдити јавни интерес за ексопропријацију ако је експропријација
непокретности неопходна за изградњу објеката у области: образовања, здравства, социјалне
заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре,
објеката за потребе државних органа и органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, објеката за потребе одбране земље, као и за изградњу станова којима се решавају
стамбене потребе социјално угрожених лица.
Предлог за експропријацију може поднети корисник експропријације, пошто је у складу
са законом утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности.
У име Републике Србије предлог за експропријацију подноси Државни правобранилац а
у име аутономне покрајне, града, града Београда односно општине предлог за експропијацију
подноси надлежни правобранилац. Предлог за експропријацију се подноси Општинској
управи односно Градској управи Смедерево на чијој се територији налази непокретност
предложена за експропријацију, у року од једне године од дана утврђивања јавног интереса за
експропријацију.
Уз предлог се подноси:
1) извод из катастра непокретности који садржи податке о непокретности за коју се предлаже
експропријација,
2) оверени извод из одговарајућег планског акта,
3) доказ да је у складу са Законом, утврђен јавни интерес,
4) гаранција једне од пословних банака на износ динарских средстава потребних за обезбеђење
накнаде за експроприсану непокретност.
Поступак по предлогу за експропријацију спроводи и решење доноси служба
општинске односно Градске управе надлежна за имовинско - правне послове на чијој се
територији налази непокретност, предложена за експропријацију.
Против решења о експропријацији може се изјавити жалба Министарству финансија
Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема решења
Правоснажно решење о експропријацији поништиће се, или изменити, увек када то
корисник експропријације и ранији сопственик односно његови законски наследници
заједнички захтевају, или на захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности
односно његовог законског наследника ако корисник експропријације у року од 3 године од
правоснажности одлуке о накнади, односно од дана закључења споразума, није извршио,
према природи објекта знатније радове на објекту ради чије је изградња извршена
експропријација.
Имовинско - правни односи између корисника експропријација и сопственика
непокретности у случају спора, решава Основни суд у Смедереву.
Чланом 70. Закона о експропријацији предвиђено је да се права на непокретности у
друштвеној или државној својини могу решењем Градске управе одузети или ограничити и
пренети на другог носиоца права на непокретности, ако то захтева јавни интерес
(административни пренос), јавни интерес из претходног става утврђује се на начин који је
законом одређен за експропријацију непокретности.
2. Поступак за претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду
Поступак претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду – конверзија, покреће се по захтеву странке и исти се подноси одељењу надлежном за
имовинско правне послове.
Уз захтев се подноси извод из листа непокретности за катастарску парцелу за коју је
поднет захтев.
Одељење надлежно за имовинско правне послове, по добијању захтева за конверзију
проверава да ли су уз захтев поднети сви прописани докази и по службеној дужности
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прибавља од Агенције за реституцију потврду да парцела која је предмет захтева за
конверзију, није у поступку реституције. Уколико надлежно одељење на основу добијене
потврде утврди да је парцела предмет захтева у поступку реституције, дужно је да без
одлагања донесе закључак о прекиду поступка док се правноснажно не оконча поступак
враћања одузете имовине.
Такође, надлежно одељење по службеној дужности прибавља информацију о локацији
за предметну катастарску парцелу, издату у складу са Законом о планирању и изградњи.
Ако надлежно одељење утврди да уз захтев нису достављени докази, наложиће допуну
захтева у року од пет дана од дана подношења захтева. Рок за достављање доказа је десет дана
од дана уредног уручења налога подносиоцу захтева. У случају да подносилац захтева не
поднесе тражене доказе у прописаном року, надлежно одељење ће закључком одбацити захтев.
Против наведеног закључка је допуштена посебна жалба, у року од осам дана од дана пријема
закључка а по жалби на закључак о одбацивању захтева решава министарство надлежно за
послове грађевинарства.
Ако надлежно одељење утврди да су уз захтев достављени прописани докази, утврђује
да ли постоје услови предвиђени законом за умањење тржишне вредности и без одлагања а
најкасније у року од три дана, по службеној дужности прибавља од надлежне пореске
администрације акт о тржишној вредности предметног грађевинског земљишта. Рок за
достављање акта локалне пореске администрације је пет дана. По добијању овог акта,
надлежно одељење у року од три дана обавештава подносиоца захтева о висини накнаде а уз
обавештење се прилаже акт локалне пореске администрације и налаже подносиоцу захтева
изјашњење о начину плаћања. Рок за изјашњење подносиоца захтева за конверзију је 15 дана
од дана достављања обавештења надлежног одељења о висини накнаде а уколико се
подносилац захтева не изјасни у предвиђеном року о начину плаћања, сматра се да ће се
плаћање извршити једнократно, о чему је надлежно одељење дужано да поучи подносиоца
захтева приликом остављања рока за изјашњење. Подносилац захтева има право приговора на
акт локалне пореске администрације у року од 15 дана од дана достављања. По приговору
решава Градско веће.
Накнада за конверзију може се платити у једнократном износу или у 60 једнаких
месечних рата. Уколико се накнада плаћа у једнократном износу, подносилац захтева има
право на умањење у износу од 30% у односу на утврђени износ накнаде. Ако се накнада плаћа
у једнаким месечним ратама, доставља се и одговарајуће средство обезбеђења у складу са
чланом 13. Закона.
По добијању изјашњења од подносиоца захтева за конверзију, надлежно одељење ће по
спроведеном поступку у року од осам дана донети решење којим се утврђује право на
претварање права коришћења у право својине на катастарској парцели која је предмет захтева,
које по правоснажности основ за упис права својине.
3. Одређивање земљишта за редовну употребу објекта
Земљиште за редовну употребу јесте земљиште испод објекта и земљиште око објекта,
које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку, у складу са
овим законом, постаје катастарска парцела.
Захтев за утврђивање земљишта редовну употребу објекта и формирање грађевинске
парцеле подноси се органу јединице локалне самоуправе надлежно за имовинско-правне
односе ако:
1. постојећа катастарска парцела на којој је објекат саграђен представља само
земљиште испод објекта, осим у случају прописаним Законом о планирању и изградњи;
2. се ради о објекту за који је поднет захтев за легализацију за који је надлежни орган
утврдио да постоји могућност легализације или објекту који је уписан у евиденцију
непокретности и правима на њима у складу са раније важећим законима којима је уређивана
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легализација објеката или на основу Закона о легализацији објеката ("Службени гласник РС",
број 95/13 и 117/14), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме као
носилац права коришћења, односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина,
јединица локалне самоуправе или правно лице чији су оснивачи Република аутономна
покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно, односно физичко лице.
3. се ради о објекту који је уписан у евиденцију о непокретности и правима на њима у
складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе ("Службени гласник РС", број 25/13), када је такав објекат изграђен на
грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења, односно власник уписана
Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно,
односно физичко лице.
Уз захтев власник објеката доставља доказ о праву својине и основ стицања, односно
доказ да је по поднетом захтеву орган надлежан за послове легализације утврдио могућност
легализације, односно донео решење о легализацији објекта, копију плана парцеле и и
уверење органа надлежног за послове државног премера и катастра да ли је извршено
обележавање, односно формирање катастарске парцеле и по ком основу.
По пријему захтева надлежни орган прибавља по службеној дужности од органа
надлежног за послове урбанизма извештај да ли постојећа катастарска парцела испуњава
услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу објекта и услове за грађевинску
парцелу, односно да ли је, ради утврђивања земљишта за редовну употребу објекта потребно
израдити пројекат препарцелације, односно парцелације, да ли постоје урбанистички услови за
израду ових пројеката, односно прибави мишљење, ако је већ извршено обележавање или
формирање катастарске парцеле, израда пројекта препарцелације, односно парцелације није
потребно.
Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу и формирању грађевинске
парцеле, по спроведеном поступку, доноси надлежни орган. Правноснажно решење је основ
за провођење промене код органа надлежног за послове државног премера и катастра.
4. Исељење лица које се бесправно уселило у стан или заједничке просторије
- Закон о становању (''Службени гласник Републике Србије'', број 50/92 и 26/2001)
Чланом 5. Закона о становању, прописано је да ако се неко лице без правног основа
усели у стан или заједничке просторије стамбене зграде или користи стан без закљученог
уговора или је поништен правни основ на основу кога је уговор закључен, власник стана може
покренути поступак за исељење тог лица.
Поступак води и решење о исељењу тог лица доноси одељење Градске управе
надлежно за стамбене послове.
Против решење о исељењу може се изјавити жалба надлежном министарству, у року од
15 дана од дана пријема решења и иста не задржава извршење решења.
Овај Одсек врши стручне и административне послове за потребе Комисије за расподелу
градских станова.
5. Враћање земљишта
- Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљиштног Фонда и конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (''Службени гласник
Републике Србије'', број 18/91, 20/92 и 42/98).
Поступак по захтеву за враћање земљишта води и решење доноси комисија коју
образује надлежно Министарство на предлог Скупштине града.
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Ранији сопственик подноси захтев комисији преко градског органа управе надлежног за
имовинско - правне послове према месту где се замљиште налази, најкасније у року од 10
година од дана ступања на снагу овог Закона, односно до 27.3.2001. године.
Кад Комисија нађе да је захтев основан, ранијем сопственику припада право на
повраћај одузетог земљишта.
Кад Комисија утврди да је захтев основан, а да нису испуњени услови за враћање
одузетог земљишта, ранијем сопственику припада право на накнаду у другом одговарајућем
земљишту, ако не постоји могућност давања другог одговарајућег земљишта, решењем ће се
утврдити да подносиоцу захтева припада право на новчану накнаду.
Жалба против решења комисије којим је одлучено о захтеву подноси се Министарству
финансија Републике Србије – Ресору за имовинско - правне послове у Београду.
6. Давање у закуп пословног простора чији је носилац права јавне својине или корисник
Град Смедерево
Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева
("Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст и 9/2015) уређени су,
између осталог, услови давања непокретности у јавној својини града Смедерева на коришћење,
као и поступци јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредне погодбе.
Пословни простор у јавној својини града Смедерева даје се у закуп у поступку јавног
надметања, односно прикупљањем писмених понуда, а изузетно се може дати у закуп
непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење, као и у другим
случајевима утврђеним Уредбом и овом одлуком. Пословни простор је разврстан у три зоне:
екстра, I и II зону.
Пословни простор који је национализован даје се у закуп на период до три године, а
простор који није национализован даје се у закуп на период до пет година, изузев пословног
простора у другој зони који се може дати у закуп на дужи период.
Закључак о покретању поступка давања у закуп пословног простора доноси Градско
веће града Смедерева, а поступак давања у закуп пословног простора спроводи Комисија за
пословни простор.
Оглас за давање у закуп пословног простора се објављује у средствима јавног
информисања, на огласној табли Градске управе града Смедерева, на излогу простора који се
даје у закуп и на интернет порталу Града Смедерева и истим су прецизирани сви услови
давања у закуп конкретног пословног простора
Пословни простор се даје у закуп полазећи од тржишне висине закупнине за одређену
врсту простора. Ценовник за коришћење пословног простора чији је носилац права јавне
својине или корисник Град Смедерево утврђује Скупштина града Смедерева. Цене закупа
утврђене ценовником односно Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној
својини града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", бр. 2/2014) су почетне цене за
давање у закуп пословног простора.
Цена закупа пословног простора утврђује се у зависности од зоне у којој се пословни
простор налази и делатности која се у простору обавља. Закупнина за пословни простор на
месечном нивоу одређује се множењем цене закупа са површином пословног простора.
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ЦЕНА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(изражена у дин/м2) без ПДВ-а
ЗОНА
ДЕЛАТНОСТ

ЕКСТРА

I

II

трговина, угоститељство

522,00

396,30

265,80

услуге, остале делатности

398,70

314,90

206,00

производња, занатство

265,80

206,00

134,10

канцеларије за рад политичких, друштвених,
синдикалних, невладиних, верских и сл. организација,
200,00
150,00
100,00
удружења грађана, друштава и клубова
канцеларије за рад организација у области образовања,
здравства, социјалне заштите, науке, културе, спорта и
хуманитарних организација
Закупнина за пословни простор - канцеларије за делатност друштвених, невладиних,
верских и сл. организација, удружења грађана, друштава и клубова, организација у области
образовања, здравствене, социјалне и дечје заштите, науке, културе, спорта и хуманитарних
организација, а који се са преко 50% финансирају из буџетских средстава и закупнина за
пословни простор у коме је седиште градског одбора политичке странке или групе грађана
који имају одборнике у Скупштини града Смедерева, утврђује се у износу од 25% од цене
утврђене у табели.
За пословни простор - канцеларије у коме је седиште градског одбора политичке
странке или групе грађана који немају одборнике у Скупштини града Смедерева, а имају
посланике у Скупштини Републике Србије, а пребивалиште посланика је на територији града
Смедерева, као и за пословни простор - канцеларије друштвених, невладиних, верских и сл.
организација, удружења грађана, друштава и клубова, организација у области образовања,
здравствене, социјалне и дечје заштите, науке, културе, спорта и хуманитарних организација
које се не финансирају из буџетских средстава утврђује се закупнина у износу од 50 % од цене
утврђене у табели.
Цена закупа за пословни простор у селима утврђује се у износу од 50% од цене закупа
пословног простора у II зони.
На следећем линку можете погледати табелу пословног простора за чији је
корисник / носилац јавне својине Град Смедерево: Пословни простор
На следећем линку можете погледати преглед најважнијих аката и преузети
обрасце захтева за остваривање права у Одељењу за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове: Најважнији акти и захтеви
9.5 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
1. Група за комуналну инспекцију
Управни поступак може бити покренут по службеној дужности или на захтев странке.
Захтеви се могу подносити писменим или усменим путем.
Захтеви или пријаве се предају органу надлежном за пријем поднесака, личним
доласком у Градски услужни центар Градске управе Смедерево, Улица Омладинска бр. 1,
путем поште или телефоном број 026/41-50-500. Уз поднесак се, у зависности од намене,
доставља одговарајућа документација (фотокопија решења о обављању делатности – решење
АПР – а, сагласности ЈП, доказ о уплати административне таксе, фотографије и др.).
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Уколико се ради о захтеву странке, а за доношење првостепеног решења није потребно
спроводити посебан испитни поступак, инспектор је дужан да донесе решење у року од месец
дана и достави га странци. У осталим случајевима инспектор је дужан да донесе првостепено
решење и достави га странци најкасније у року од два месеца од дана предаје захтева.
Странка има право жалбе на донето решење, која се подноси у року од 15 дана од дана
пријема решења другостепеном органу (Градско веће града Смедерева). Жалба мора бити
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Решење по жалби се мора донети и
доставити странци најкасније у року од два месеца рачунајући од дана предаје жалбе. Уколико
је странка незадовољна другостепеним решењем, може покренути управни спор тужбом,
Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема другостепеног решења.
Уколико се ради о захтевима и пријавама грађана по којима није потребно покретање
управног поступка, странка се може обратити Комуналној инспекцији путем Call Center,
односно путем Система 48.
2. Група за грађевинску инспекцију
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да:
1) нареди решењем уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је
његово грађење завршено без грађевинске дозволе;
1а) наложи решењем уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање, ако се
објекат гради, односно изводе радови без решења из члана 145. закона;
2) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана
за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према
грађевинској дозволи, односно главном пројекту, а ако инвеститор у остављеном року не
прибави, односно измени грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта,
односно његовог дела;
3) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу, у
складу са овим законом;
4) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана
за прибављање грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу
решења из члана 145. закона потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у
остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта,
односно његовог дела;
5) наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана
за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са
главним пројектом, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да
наложи решењем уклањање изграђених темеља;
6) наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено
грађење, односно извођење радова и после доношења решења о обустави радова;
7) наложи решењем уклањање привременог објекта из члана 147. закона протеком
прописаног рока;
8) наложи решењем инвеститору, односно власнику објекта забрану даљег уклањања
објекта, односно његовог дела, ако се објекат или његов део уклања без решења о дозволи
уклањања објекта, односно његовог дела;
9) наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није решењем одредио стручни
надзор, у складу са овим законом;
10) нареди спровођење других мера, у складу са законом.
Решење о уклањању објекта, односно његовог дела односи се и на делове објекта који
нису описани у решењу о рушењу, а настали су након састављања забележбе и чине једну
грађевинску целину.
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Кад грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да:
1) се у току грађења не предузимају мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и
заштиту животне средине, наредиће решењем инвеститору, односно извођачу радова мере за
отклањање уочених недостатака, рок њиховог извршења, као и обуставу даљег извођења
радова док се ове мере не спроведу, под претњом принудног извршења на терет инвеститора,
односно извођача радова;
2) извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују не
одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
обуставиће решењем даље извођење радова док се не отклоне утврђени недостаци;
3) градилиште није обележено на прописан начин, односно прибављена писмена
потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом, наложиће решењем
обуставу радова и одредиће рок за отклањање недостатака, који не може бити дужи од три
дана.
Решење из става 1. овог члана може се донети и усменим изрицањем на лицу места, уз
обавезу инспектора да писмени отправак изради у року који не може бити дужи од пет дана.
Рок за извршење и рок за жалбу почињу да теку од дана доношења усменог решења.
Странке бесправну градњу пријављују писменим путем или могу телефонским
позивом, такође и електронским путем. Након добијања пријаве и изласком на терен
инспектор у присудству странке сачињава записник и уколико утврди да странка не поседује
одобрење за грађење - грађевинску дозволу, или одговарајуће решење надлежног органа,
налаже Решењем уклањање објекта.
Уколико инвеститор не поступи по Решењу, доноси се Закључак о дозволи извршења.
Жалба на горе наведено подноси се Министарству грађевинарства и урбанизма или Градском
већу града Смедерева.
3. Група за саобраћајну инспекцију
Саобраћајни инспектор Градске управе Смедерево обавља послове који се односе на
инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује област
саобраћаја на територији града Смедерева:
- прегледа возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају и контролише потребну
документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, товарне листове,
саобраћајне дозволе и друго; прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и другу
документацију предузећа које управља аутобуском станицом у вези са обављањем делатности
пружања станичних услуга; контролише важеће и оверене редове вожње, уговоре о
ванлинијском превозу са списковима путника и другу документацију у вези са обављањем
делатности јавног превоза; контролише отпремнице, спискове радника и других лица која
имају право на превоз за сопствене потребе и друге документе у вези са обављањем превоза
ствари и лица за сопствене потребе; утврђује идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других одговарајућих
исправа; контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за сопствене
потребе; контролише уговоре, превозне исправе и пословање наручилаца превоза, односно
корисника превоза, који се односе на превоз.
- контролише: стање општинског пута, улице у насељеном месту или некатегорисаног пута
његовог дела и путног објекта; правилно одржавање градског пута и улице у насељеном
месту, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима
којима се осигурава способност градског пута, његовог дела и путног објекта за несметано и
безбедно одвијање саобраћаја; услове одвијања саобраћаја на градском путу и улици у
насељеном месту; да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите градског
пута и улице у насељеном месту; да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.
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У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да:
- подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да превозник не обавља линијски превоз
путника у складу са овереним редом вожње; нареди отклањање недостатака у погледу:
испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза и превоза за сопствене
потребе; прописаних услова за рад аутобуских станица и аутобуских стајалишта; уредне
контроле техничке исправности возила; придржавања реда вожње; пословања предузећа које
управља аутобуском станицом и пословања превозника и извршавања задатака и послова
посаде возила; забрани наплату станичних услуга на станицама које не испуњавају прописане
услове; забрани превоз и употребу саобраћајних средстава, ако се превоз обавља, односно
средства употребљавају противно прописима; искључи возило којим се врши јавни превоз и
превоз за сопствене потребе противно одредбама закона, одреди место паркирања и одузме
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног
искључивања возила истог превозника, предузећа, другог правног лица, предузетника или
грађанина у трајању од пет дана; привремено одузме возило које је употребљено за извршење
прекршаја или привредног преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно
поступка за привредне преступе и изда потврду о одузимању возила;
- предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила, на градском путу и улици у насељеном месту, његовом делу
или путном објекту; предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану
саобраћаја или саобраћаја одређене врсте возила, на градском путу и улици у насељеном
месту, његовом делу или путном објекту; нареди отклањање недостатака на градском путу,
улици у насељеном месту и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту којима
се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; нареди рушење или уклањање
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала подигнутих, остављених или
постављених супротно одредбама овог закона; искључи из саобраћаја на градском путу возило
којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе; привремено забрани саобраћај на
градском путу, његовом делу или путном објекту, ако је градски пут или улица у насељеном
месту, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може одвијати безбедан
саобраћај.
Послови вршења инспекцијског надзора из области саобраћаја обављају се као
поверени послови у складу са овлашћењима утврђеним прописима из ове области и у складу
са Законом о државној управи, Законом о општем управном поступку и Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Опис поступака за подношење захтева и опис поступања по добијеном захтеву
Саобраћајном инспектору може покренути управни поступак по службеној дужности,
као и по захтеву, односно пријави странке.
Странка може пријавити проблем на један од следећих начина:
1. Личним доласком у Услужни центар Градске управе Смедерево, ул. Омладинска бр. 1,
11 300 Смедерево или путем поште, подношењем пријаве, односно захтева инспектору;
2. Телефонским путем на број CALL CENTRA 026/649-100 или инспекције на број
026/41-50-505
3. Путем e-mail: sistem48@smederevo.org.rs или saobracajna@smederevo.org.rs
4. Путем web портала: http://www.smederevo.org.rs
Уколико се ради о захтеву странке, а за доношење првостепеног решења није потребно
спроводити посебан испитни поступак, инспектор је дужан да донесе решење у року од месец
дана и достави га странци. У осталим случајевима инспектор је дужан да донесе првостепено
решење у року од 2 месеца од дана предаје захтева.
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Странка има право жалбе на донето решење, која се подноси у року од 15 односно 8
дана од дана пријема решења другостепеном органу (Министарству надлежном за послове
саобраћаја, односно Градском већу града Смедерева ).
Жалба мора бити допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Решење
по жалби мора се донети и доставити странци најкасније у року од два месеца рачунајући од
дана предаје жалбе.
4. Група за инспекцију за заштиту животне средине
Инспектор за заштиту животне средине може покренути управни поступак по
службеној дужности, као и по захтеву, односно пријави странке.
Странка може пријавити проблем на један од следећих начина:
1. Личним доласком у Услужни центар Градске управе Смедерево, Улица Омладинска
бр. 1, 11300 Смедерево, или путем поште, подношењем пријаве, односно захтева
инспектору за заштиту животне средине
2. Телефонским путем на број CALL CENTRA: 026/649-100, или Инспекције за заштиту
животне средине на број: 026/41-50-503
3. Путем e-mail: sistem48@smederevo.org.rs или ekoloska@smederevo.org.rs
4. Путем web портала: http://www.smederevo.org.rs
Уколико се ради о захтеву странке, а за доношење првостепеног решења није потребно
спроводити посебан испитни поступак, инспектор је дужан да донесе решење у року од месец
дана и достави га странци. У осталим случајевима инспектор је дужан да донесе првостепено
решење у року од 2 месеца од дана предаје захтева.
Странка има право жалбе на донето решење, која се подноси у року од 15 дана од дана
пријема решења другостепеном органу (Министарству надлежном за послове заштите
животне средине ако је решење донето на основу Закона или Градском већу града Смедерева,
ако је решење донето на основу Одлуке).
Жалба мора бити допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Решење
по жалби мора се донети и доставити странци најкасније у року од два месеца рачунајући од
дана предаје жалбе.
5. Група за просветну инспекцију
Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор.
Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње.
Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава,
установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана,
као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора.
Представка се може поднети путем поште или личним подношењем преко писарнице
Градске управе Смедерево; телефонским путем на број CALL CENTRA 026/649-100 или на
број просветне инспекције 026/41-50-502; путем e-mail sistem48@smederevo.org.rs и путем
web портала http://www.smederevo.org.rs
О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који
садржи налаз стања и зависно од резултата - налагање, односно предлагање мере. Записник се
сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора.
На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у
року од најмање три дана од дана пријема записника, осим у случају из члана 111. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Контолни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или
решењем.
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9.6 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
9.6а Заказивање састанака и двосмерна комуникација грађанин - градоначелник
Најважније услуге које запослени у Кабинету градоначелника града Смедерева
непосредно пружају грађанима су:
- пријем и пренос телефонских позива и порука за градоначелника и заменика
градоначелника;
- пријем захтева и других дописа грађана и правних лица и презавођење примљене
поште;
- пружање помоћи за решавање проблема грађана;
- оперативни, стручни, аналитички и саветодавни послови у циљу успостављања
непосредне комуникације градоначелника са грађанима;
- поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја - пријем
захтева и пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- сарадња са државним органима, службама, институцијама, удружењима и организацијама
- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката
9.6б Поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
У Кабинету градоначелника града Смедеревa систематизовано је радно место
Овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја у Граду Смедереву је Бојан Милутинов, дипломирани правник.
Телефон: 026/672-724, локал 1856; мобтел. 064/84-49-220.
e - mail: poverenik@smederevo.org.rs и bojan.milutinov@smederevo.org.rs
ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
1. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја установљено је чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04), који је ступио на снагу
13. новембра 2004. године.
2. Надлежности Овлашћеног лица (члан 38. Закона) су:
* прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у
документ који садржи тражену информацију, доставља информацију на одговарајући
начин, одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање
њихових права утврђених овим законом;
* предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе
одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења;
* подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у
циљу примене овог закона (у име органа јавне власти);
* стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом
ажурирању и доступности заинтересованим лицима.
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10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Обрасце за подношење разних захтева Градској управи, за остваривање својих права,
можете преузети на линку:
http://www.smederevo.org.rs/OPSTINA-SMEDEREVO-Dokumenta_133_14_52__cir

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
11.1 Преглед података о пруженим услугама по организационим једницама Градске
управе града Смедерева, зе период 1.1.2016 – 30.6.2016.
11.1а Одељење за јавне службе
Одсек за друштвену бригу о деци

Преглед података о
пруженим услугама
за период 1.1.2016 –
30.6.2016. године

Висина средстава из
Републичког Буџета
издвојена за наведена
права за период
1.1.2016 – 30.6.2016.
године

- Примљено захтева 1940
- Донето решења 2408 од тога:
- позитивних решења о праву на дечији додатак 1262
- негативних решења о непризнавању права на дечији додатак 411
- закључака о одбацивању захтева о праву на дечији додатак 107
- позитивних решења о праву на родитељски додатак 392
- негативних решења о непризнавању права на родитељски додатак 2
- позитивних решења о праву на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета 240
- Издато уверења за иностранство 19

По свим основама уложене су 42 жалбе.
До разлике у броју поднетих захтева и броју донетих
решења долази из разлога што се код одлучивања по једном
захтеву за дечији додатак у одређеним случајевима доносе два
решења (позитивно и негативно), као и да је у 2016. години
решаван одређени број захтева који је поднет у 2015.години.

Из Републичког буџета, у првих шест месеци 2016. године, укупно је
исплаћено 245.514.932,33 динара и то:
- на име накнаде зараде 120.147.254,33 динара
- за родитељски додатак 53.304.326,00 динара
- за дечији додатак 72.063.299,00 динара

11.1б Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове
1. ПОСЛОВИ У УПРАВНИМ СТВАРИМА ВЕЗАНИМ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА У ПРВОМ
СТЕПЕНУ
Решавање првостепених управних предмета у периоду од 1.1.2016 - 30.6.2016. године
• примљених 68 предмета - решених 66
• оверено је 23 потврда о животу
• 32 потврде о издржавању и послато 390 писмена.
2. ПОСЛОВИ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
1.1.2016 – 30.6.2016. године за 27 матичних подручја
• Извршени уписи у матичне књиге
3.057
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•
•
•

Издати изводи из матичних књига
Издати инострани изводи
Уверења из матичних књига

23.998
1.226
118

3. ПОСЛОВИ АРХИВЕ
У току 2015. године архивирано је 164.964 предмета и извршена провера за око 5.000
предмета.
За период од 1.1.2016 - 30.6.2016. године:
• Служба архиве је од почетка 2016. године путем електронске обраде података програма
MEGA архивирала 18.129 предмета, а путем „књиге пријема„ архивирала и затворила
картице за 28.368 предмета. Укупан број предмета који је достављен овој Служби
износи 46.497.
• Поред овога за око 3.000 предмета је извршена провера и улагање (реч је о предметима
донетим на архивирање, где је приликом самог архивирања утврђено да су већ
архивирани од стране друге службе).
• Овај број предмета не укључује материјал који је архиви доставила писарница Градке
управе: 10 фасцикли са оверама потписа – 5.000 докумената потписа и 48 фасцикли са
оверама преписа – 24.000 докумената преписа.
• 527 предмета је издато на реверс, копирано и оверевано што по захтевима странака,
што за потребе служби Градске управе града Смедерева.
• Уређене су две архивске књиге са пратећим списковима.
• Урађено је једно излучивање архивске грађе и регистратурског материјала.
4. ПОСЛОВИ КАРТОТЕКЕ
У току 2015. године:
Примљени предмети
Допуне предмета
Презаведени предмети
Скенирани документи
Пријем поште
Пријем - разно
Период од 1.1.2016 – 30.6.2016. године
Примљени предмети
Допуне предмета
Презаведени
Скенирани документи
Пријем поште
Пријем разно

5.983
593
540
3.825
4.233
1.518

2.950
480
2.650
1.920
2.230
1.518

5. БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
I Број пружених услуга Правне помоћи у току 2015. године:
• 2.000 усмених савета, а написано је 552 поднеска
50% од адвокатске тарифе наплаћено је у 2015. години за 1 поднесак
II Број пружених услуга Правне помоћи у првих шест месеци 2016. године:
• 1.000 усмених савета а написано је 432 поднеска
6. БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА БИРАЧКОГ СПИСКА
Број извршених промена у Јединственом бирачком списку за период од 1.1.2016 30.6.2016. године је 4.554.
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7. БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – ПИСАРНИЦА/ОВЕРА
Овере преписа
26.752
Овера потписа
7.180
Примљени предмети
9.028
Допуне предмета
1.106
Скенирани предмети
9.663
11.1в Одељење за урбанистичко – комуналне и имовинско – правне послове
Одсек за урбанистичкe, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне
У 2015. години, преглед поднетих захтева је следећи:
Редни број

Врста захтева

Поднети захтеви

1

Информација о локацији

2

Одлуке (о приступању изради планова)

8

3

Потврђивање пројекта (пре)парцелације

29

4

План детаљне регулације (ПДР)

1

5

План генералне регулације (ПГР)

1

6

Захтев за постављање зимских башти

1

7

Рани јавни увид

7

8

Примедбе на планска решења током Раног јавног увида

3

9
10
11
12

Давање сагласности на Елаборат геодетских радова
Потврђивање урбанистичког пројекта
Обавештење
Остало
Укупно:

106

1
7
115
43
322

У 2016. години (закључно са 22.7.2016. године), преглед поднетих захтева је следећи:
Редни број

Врста захтева

Поднети захтеви

1

Информација о локацији

84

2

Иницијатива за израду планова

4

3

Потврђивање пројекта (пре)парцелације

18

4

План детаљне регулације (ПДР)

1

5

Захтев за постављање пловила

2

6

Захтев за постављање летњих башти

1

7

Примедбе на урбанистички пројекат

2

8
9
10
11

Давање сагласности на Елаборат геодетских радова
Потврђивање урбанистичког пројекта
Обавештење
Остало
Укупно:

7
6
43
15
183

Група за обједињену процедуру
Планови за наредну годину не могу да се направе, јер не зависе од наших потреба, већ од
потражње заинтересованих лица.
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У 2015. години, преглед поднетих захтева је следећи:
Редни
број
1
2
3

Врста захтева

Поднети
захтеви

Позитивно
решени

Негативно
решени

81

62

19

1

0

1

3

3

0

Грађевинска дозвола
Прикључење на комуналну
инфраструктуру
Пријава завршетка објекта у
конструктивном смислу

4

Одобрења по члану 145. ЗПИ

117

74

43

5

Пријава завршетка израде темеља

28

21

7

6

Пријава радова

67

64

3

7

Употребна дозвола

82

59

23

8

Локацијски услови
Достављање техничке документације у
погледу мера заштите од пожара
Укупно:

155

117

38

1

1

0

535

401

134

9

У 2016. години (закључно са 4.8.2016. године), преглед поднетих захтева је следећи:
Редни
број

Врста захтева

Поднети
захтеви

Позитивно
решени

Негативно
решени

У обради

1

Достављање техничке документације
у погледу мера заштите од пожара

1

0

0

1

2

Грађевинска дозвола

33

20

11

2

3

Локацијски услови

59

32

16

11

4

Одобрење по члану 145. ЗПИ

74

41

27

6

5

Употребна дозвола

15

9

5

1

17

17

0

0

4

1

1

2

6
7

Подношење захтева за остале
поступке (приговор/жалба,
одустанак, прекид/наставак поступка
и сл.)
Прикључење на комуналну и другу
инфраструктуру

8

Пријава завршетка израде темеља

13

11

2

0

9

Пријава завршетка објекта у
конструктивном смислу

2

2

0

0

10

Пријава радова

40

32

7

1

258

165

69

24

Укупно:

Група за саобраћај
У Групи за саобраћај је у 2015. години обрађен укупно 1.471 предмет, од тога је издато
1.161 решење; док је у току ове године до 10.8.2016. године обрађено 843 захтева и од тога
издато 625 решења из области саобраћаја.
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Група за заштиту животне средине
Предмети урађени у 2015. години:

у складу са Законом о процени утицаја на животну средину:

донето 31 решење по предметима у поступку;

извршено 31 јавно оглашавање по предметима у поступку;

одржанo 8 јавних расправa;

одржано 5 седница Техничке комисије;

за одржане јавне расправе урађено је 6 записникa и 2 службене белешке;

за све одржане седнице Техничке комисије урађени су записници и извештаји;

дописи и обавештења по службеној дужности - 950;

извршено је 5 обилазака локација по захтевима за решавање предмета у процедури.

у складу са Правилником о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о
спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину, Група
за заштиту животне средине води електронску базу података о свим предметима и
спроведеним поступцима, што подразумева израду електронског облика јавне књиге за 2015.
годину, унос свих приспелих предмета и одлука по фазама решавања за 2015. годину. Урађени
и завршени предмети су архивирани.

на основу Закона о управљању отпадом, Групи за заштиту животне средине, у току
2015. године, поднет је 41 захтев за издавање дозвола за управљање отпадом на територији
града Смедерева. Од поднетих захтева 5 је одбачено. Издато је укупно 20 дозвола, а одузето 8
дозвола за управљање отпадом.

на основу захтева Министарства пољопривреде и заштите животне средине, као
надлежног органа, а у складу са чланом 63. Закона о управљању отпадом, Група за заштиту
животне средине је доставила образложено мишљење о поднетим захтевима за издавање
дозволе за управљање отпадом на територији града Смедерева за 2 оператера.
Предмети урађени до 31.7.2016. године:

у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, Група за заштиту животне
средине је одлучивала и спроводила законску процедуру по предметима у поступку процене
утицаја на животну средину у свим фазама одлучивањa и то:

донето је 26 решења по предметима у поступку;

извршено је 26 јавних оглашавања по предметима у поступку;

дописи и обавештења по службеној дужности - 440;

на основу Закона о управљању отпадом, Групи за заштиту животне средине поднет је
21 захтев за издавање дозвола за управљање отпадом на територији града Смедерева. Од
поднетих захтева, 2 је одбачено. Издато је укупно 10 дозвола, а одузето 3 дозволе за
управљање отпадом.

на основу захтева Министарства пољопривреде и заштите животне средине (као
надлежног органа), а у складу са чланом 63. Закона о управљању отпадом, Група за заштиту
животне средине је доставила образложено мишљење о поднетим захтевима за издавање
дозволе за управљање отпадом на територији града Смедерева за 1 оператера.
Група за озакоњење
С обзиром на то да је Закон о озакоњењу објеката ступио на снагу 27.11.2015. године, у прошлој
години је донето 3 решења о одбијању захтева за легализацију.
У 2016. години је решено 135 захтева, од чега је издато 127 решења о озакоњењу, 7 закључака о
обустављању поступка и 1 решење о одбијању захтева за легализацију.
11.1г Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
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Одсек за пољопривреду
I ВОДОПРИВРЕДА
(период 1.1.2016 - 22.6.2017.)
- 14 Решења о издавању водних услова
- 1 Решење о издавању водних сагласности
- 1 Решење о издавању водних дозвола
Број закључака о одбацивању захтева за доношење Решења о издавању водних аката: 1.
II ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
(период 1.1.2016 - 22.6.2017.)
- 6 Решења о утврђивању промене намене пољопривредног земљишта
Услуге Одсека за привреду и предузетништво
По Споразуму са Агенцијом за привредне регистре са седиштем у Београду од 1996.
године, закљученим у циљу ефикаснијег спровођења поступка регистрације предузетника на
територији града Смедерева.
Канцеларија за пријем поднесака је у периоду од 1.1.2015. до 31.12.2015. године,
примила и обрадила укупно 878 захтевa.
У непосредном раду са странкама пружана је стучна помоћ у вези са условима за
обављање делатности у области занатских делатности, трговине, угоститељства, аутопревоза,
здравста, туризма, агенцијских делатности и др.
Пружана је стручна помоћ при попуњавању свих врста захтева, као и обрада и
прослеђивање истих АПР-у.
Такође је праћено кретање свих предмета прослеђених АПР-у, све у циљу
благовременог обавештавања странака о статусу поднетих захтева.
Преглед примљених захтева
2015.
год.

Оснивања

Промене
1

Промене
2

брисања

изводи

Пост. по
закључку

препи
си

оста
ло

Збир
но

214

311

36

234

30

20

4

29

878

Сачињено је дванаест месечних извештаја сатављених од спецификације примљених
захтева и обрачуна наплаћених такси за потребе АПР-а, у циљу рефундирања накнаде на име
услуга које Канцеларија пружа АПР-у.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
У 2013. години Одлуком о буџету града Смедерева планирани приходи и примања
износили су 3.920.000.000,00 динара, остварени приходи и примања у 2013. години износе
2.410.911.130 динара. Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину планирани приходи
и примања износе 3.977.300.000,00 динара. Током 2013. године град Смедерево је ангажовао
овлашћеног ревизора, који је извршио контролу пословања и ревизију Буџета града Смедерева
за пословну 2012. годину и донео следеће мишљење: Мишљење које је овлашћени ревизор
донео гласи као Мишљење са резервом у којем се поред осталог каже да финансијски
извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима,
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финасијски положај града Смедерева на дан 31. децембра 2012. године, као и резултате
његовог пословања и токове готовине и извршења Буџета, за годину која се завршава на тај
дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања. Комплетан извештај
Ревизора, Одлуке о буџету, финансијски планови, као и наративна објашњења ових
докумената могу се добити у Одељењу за финансије и локлну пореску администрацију.
12.1 Буџет града Смедерева
Одлуку о буџету града Смедерева за 2012. годину; Одлуку 1 о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину; Одлуку 2 о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину; Одлуку о буџету града
Смедерева за 2013. годину; Одлуку 1 о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2013. годину; Одлуку 2 о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2013. годину; Одлуку о буџету града Смедерева за 2014. годину можете
погледати на следећем линку: Буџет
Одлуку о буџету града Смедерева за 2015. годину и I Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину можете погледати на
следећем линку: Буџет 2015.
II и III Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015.
годину можете погледати на следећем линку: Ребаланси 2015.
Одлуку о буџету града Смедерева за 2016. годину можете погледати на слећем
линку: Буџет 2016.
I Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину
можете погледати на следећем линку: Ребаланс 2016.
Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину можете погледати на слећем
линку: Буџет 2017.
I Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину
можете погледати на следећем линку: Ребаланси 2017.
12.2 Ревизија
Мишљење ревизора можете погледати на следећем линку: Мишљење ревизора

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
13.1 План јавних набавки за 2015. годину можете погледати на линку: План јавних набавки за
2015. годину
13.2 Реализацију Плана јавних набавки за 2015. годину можете погледати на линку:
Реалиазција Плана јавних набавки за 2015. годину
13.3 План јавних набавки за 2016. годину можете погледати на линку: План јавних набавки
за 2016. годину
13.4 План јавних набавки за 2017. годину можете погледати на линку: План јавних набавки
за 2017. годину
13.5 Измене Плана јавних набавки можете погледати на линку: Измене Плана јавних набавки
за 2017. годину
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13.6 Кварталне извештаје о реализацији Плана јавних набавки за 2017. годину можете
погледати на следећем линку: Извештаји о реализацији плана јавних набавки

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
14.1 Мере активне политике запошљавања
У циљу ефикаснијег спровођења мера политике запошљавања на територији града
Смедерева од децембра 2006. године функционише Локални савет за запошљавање града
Смедерева (у даљем тексту ЛСЗ).
Кроз Програме новог запошљавања и самозапошљавања, Град је подстицао развој
предузетништва и приватне иницијативе уопште, и то субвенционисањем послодаваца за
новозапослене и субвенцијама незапосленим лицима за започињање сопственог бизниса.
- Укупна средства у 2007. години - 6.000.000,00 динара
У 2007. години расписан је конкурс за доделу субвенција за ново запошљавање. На
основу дефинисаних критеријума, субвенција је додељена за 42 послодавца који су запослили
укупно 60 незапослених лица (појединачном субвенцијом у износу од 100.000,00) са
евиденције НСЗ – Филијала Смедерево.
- Укупна средства у 2008 .години - 12.000.000,00 динара
Укупно је субвенционисано запошљавање 120 лица, за које су послодавци остваривали
по 100.000,00 динара по новозапосленом.
- Укупна средства у 2009 .години - 7.000.000,00 динара
На основу листе поднетих захтева 21 незапослено лице, остварило је право на
субвенцију у појединачном износу од 125.000,00 у укупном износу од 2.625.000,00 динара и
Одлуку о финансирању 32 послодаваца који су испунили услове Јавног позива за 35
незапослених лица, која су на евиденцији НСЗ дуже од три месеца у укупном износу од
4.375.000,00 динара.
- Укупна средства у 2010. години - 13.500.000,00 динара.
У оквиру Локалног акционог плана запошљавања, кроз Програм новог запошљавања
субвеционисано је 55 послодаваца, за запошљавање 55 незапослених лица, а кроз Програм
самозапошљавања субвеционисана су 53 незапослена лица. Укупна вредност оба Програма је
13.500.000,00 динара, од којих је Град учествовао са 9.000.000 динара, а Министарство
економије и регионалног развоја са 4.500.000,00 динара.
- Укупна средства у 2011. години- 4.625.000,00 динара.
У 2011. години, у оквиру Локалног акционог плана запошљавања за 2011.годину,
субвенцијама за запошљавање подржано је 37 незапослених лица за започињање сопственог
бизниса и то са 500.000,00 динара од Министарства и 4.125.000,00 динара од Града.
- Укупна средства у 2012. години-9.350.000,00 динара.
У 2012. години, у оквиру Локалног акционог плана запошљавања за 2012. годину,
субвенцијама за запошљавање подржано је 67 лица, 47 за самозапошљавање и 20 за ново
запошљавање, и то са 900.000,00 динара од Министарства рада, запошљавања и социјалне
политике и 8.450.000,00 динара од стране града Смедерева.
- Укупна средства у 2013. години-11.190.000,00 динара.
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Овим износом субвенционисано је 61 лице са 150.000,00 динара за отварање нових
радњи и 17 лица са 120.000,00 динара за запошљавање код постојећих послодаваца, тако да је
78 корисника са евиденције НСЗ упошљено кроз ова два програма.
- Укупна средства у 2014. години- 12.600.000,00 динара.
Средства у износу од 9.000.000,00 динара утрошена су за самозапошљавање 60 лица
(појединачан износ 150.000,00 динара), а средства у износу од 3.600.000,00 динара за
новозапошљавање 30 лица ( појединачан износ 120.000,00 динара).
- Укупна средства у 2015. години- 18.676.056,34 динара.
Град Смедерево је за мере активне политке запошљавања у 2015.години, из Буџета града
издвојио 15.000.000,00 динара, а Министарство је суфинансирало износом од 3.676.056,34
динара.
Кроз три програма која су реализована до краја 2015. године, упослено 139 лица, 55 лица
кроз програм самозапошљавања и 40 лица кроз програм новог запошљавања, а 44 лица кроз
програм јавних радова.
Од почетка рада Локалног савета за запошљавање од 2007. године до данас,
субвенционисано је 755 лица са евиденције Националне службе, утрошено је 84.855.000,00
динара из градског и 10.086.056,34 динара из републичког буџета, тј. укупно 94.941.056,34
динара.
Буџетом града Смедерева за 2016. годину за ове сврхе планирано је 15.000.000,00
динара.
14.2 Дотације спортским клубовима
Одлуком о буџету града Смедерва за 2013. годину на конту 481 планиране су и
дотације у износу од 85.142.510 динара; од укупног износа реализовано је 81.234.206 динара.
Дотације су у највећој мери намењене за финансирање рада спортских клубова на територији
града Смедерева, дотације удружењима грађана, дотације верским заједницама, дотације
политичким странкама, као и дотације удружењима и спортским клубовима које су сеоске и
месне заједнице планирале и реализовале кроз остварен самодопринос.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину планирана су средства за донације у
износу од 86.171.438 динара.
На следећем линку можете погледати извршење средстава за основно и средње
образовање, дотације спортским клубовима, удружењима грађана и другим заинтересованим
субјектима из ових области: Извештај I-VI 2014. године
На следећем линку можете погледати извршење средстава за основно и средње
образовање, дотације спортским клубовима, удружењима грађана и другим заинтересованим
субјектима из ових области: Извештај за 2015. годину; Извештај за 1. и 2. квартал 2016. године
14.3 Средства из Републичког буџета за права која се остварују у Одсеку за друштвену
бригу о деци
Висина средстава из
Републичког Буџета
издвојена за наведена
права за период
1.1.2016 – 30.6.2016.
године

Из Републичког буџета, у првих шест месеци 2016. године, укупно је
исплаћено 245.514.932,33 динара и то:
- на име накнаде зараде 120.147.254,33 динара
- за родитељски додатак 53.304.326,00 динара
- за дечији додатак 72.063.299,00 динара
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14.4. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева за 2016. годину можете преузети на следећем линку:
Програм - пољопривреда
14.5. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију града Смедерева за 2016. годину, можете погледати на следећем
линку: Програм подршке
14.6. Стратегију развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период
2015 – 2020. година, можете погледати овде.

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Преглед нето плата
ТАБЕЛА
опис
1

коефицијент
2

нето основица
3

нето износ *
4 (2*3)

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ГЛАВНИ АРХИТЕКТА
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

9,40
9,00
29,6
35,70
36,75

9.709,41
9.709,41
2.089,53
2.089,53
2.089,53

91.268,45
87.384,69
61.850,09
74.596,22
76.790,23

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

44,20

2.089,53

92.357,23

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И РЕВИЗИЈУ

26,56

2.089,53

55.497,92

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

36,75

2.089,53

76.790,23

ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

35,70

2.089,53

74.596,22

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

33,54

2.089,53

70.082,84

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

27,11

2.278,66

61.774,47

ШЕФ ОДСЕКА

26,01

2.278,66

59.267,95

РУКОВОДИОЦИ

25,46

2.278,66

58.014,68

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА

24,91

2.278,66

56.761,42

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ТРЕЗОР

24,61

2.278,66

56.077,82

ШЕФ ОДСЕКА ЗА РАЧУНОВОДСТВО

23,66

2.278,66

53.913,10

РУКОВОД.ГРУПЕ ЗА ПОРЕСКО КЊИГ.И ИЗВЕШТ.

23,11

2.278,66

52.659,83

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК СА 10%

22,95

2.278,66

52.295,25

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

22,65

2.278,66

51.611,65

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ

21,94

2.278,66

49.993,80

СТРУЧНИ САРАДНИК СА 10%

20,98

2.278,66

47.806,29

ВИШИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА

20,87

2.278,66

47.555,63

СТРУЧНИ САРАДНИК

19,08

2.278,66

43.476,83

ВИШИ САРАДНИК У ФИНАНСИЈАМА И КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

16,51

2.278,66

37.620,68

ВИШИ САРАДНИК

15,01

2.278,66

34.202,69

ВИШИ РЕФЕРЕНТ У ФИНАНСИЈАМА И КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ И
РУКОВОДИОЦИ СА ССС

11,94

2.278,66

27.207,20

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ

11,59

2.278,66

26.409,67

САРАДНИК

13,65

2.278,66

31.103,71

ВИШИ РЕФЕРЕНТ

10,85

2.278,66

24.723,46

ДАКТИЛОГРАФ, ВОЗАЧИ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

10,54

2.278,66

24.017,08

АУТОМЕХАНИЧАР

9,00

2.278,66

22.786,56

НК РАДНИК

7,40

2.278,66

18.735,62

Напомена: За изабрана, постављена лица и запослене у органима града Смедерева у табели су
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приказани износи основне нето плате, према важећим параметрима за обрачун исте. Такође,
запосленима са нижом стручном спремом исплаћује минимална нето плата на месечном нивоу, а
запосленима са средњом стручном спремом исплаћује се разлика до 25.000,00 динара.

Подаци о исплаћеним накнадама одборницима, члановима Градског већа,
члановима комисија и другим сталним и привременим радним телима
Редни
број

Назив комисије и других
сталних и привремених радних
тела

Број чланова који се
исплаћују

Укупан износ
исплаћених накнада
у 2016. години

1.

Комисија за процену
потреба за пружањем
додатне образовне,
здравствене и социјалне
подршке детету и ученику
Комисија за враћање
земљишта одузетог по
основу Закона о
пољопривредном
земљишном фонду и
конфискације због
неизвршених обавеза из
откупа
Комисија за планове

Укупан износ
исплаћених накнада
до 31.7.2017. године
у динарима

3

1.210.442,97

860.696,16

2

488.612,85

314.224,75

4

225.925,25

223.399,12

Комисија за израду
годишњег програма
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној
својини на територији
града Смедерева
Председник Скупштине
града
Техничка комисија за
оцену студије о процени
утицаја одређених
пројеката на животну
средину
Одборници Скупштине
града Смедерева
Радна тела Скупштине
града Смедерева
Градско веће града
Смедерева
Уговор о привремено и
повременим пословима

1

178.106,65

144.030,06

1

318.013,89

425.862,08

5 (средства
рефундира
носилац
пројекта)

69.118,29

299.955,40

69

20.712.066,23

8.908.633,34

98

199.214,97

408.686,64

10

5.477.337,34

3.280.875,80

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

10
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Детаљни последњи доступни подаци о средствима рада су постављени на линку:
Подаци о средствима рада, с обзиром на то да због обимности и врсте документа документ
или његов део није било могуће поставити у овај Информатор.

17. СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
17.1 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
("Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени
гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) јавност има право на приступ
информацијама од јавног значаја којима располаже орган власти "ради остварења и заштите
интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва".
Наведени Закон дефинише да је информација од јавног значаја "информација којом
располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти,
садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес
да зна".
Према члану 5. овог Закона, Град Смедерево је обавезан да информацију од јавног
значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим лицима омогућити увид у документ
који садржи информацију од јавног значаја, као и копирање и слање копије документа
поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.
Подношење захтева
Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се Граду Смедереву
(Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа) у писаној форми и треба
обавезно да садржи име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис тражене
информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице
дужно је да поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу
упутство о допуни. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни не
отклони недостатке, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, доноси се
закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Одлучивање по захтеву
Град Смедерево је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема
захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију документа. Уколико није у
могућности да то учини у наведеном року, дужан је да тражиоца о томе обавести и да одреди
накнадни рок за поступање по захтеву, који не може бити дужи од 40 дана, од дана пријема
захтева.
Ако Град одбије да, у целини или делимично, обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда
односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то
решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средста која има
против таквог решења.
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Ако орган власти удовољи захтеву, о томе не доноси решење, већ о томе сачињава
службену белешку.
Ограничење права
(одредба члана 8. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја)
Права из овог Закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим
Законом, ако је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде
претежнијег интереса заснованог на уставу или закону. Ниједна одредба овог закона не сме се
тумачити на начин који би довео до укидања неког права које овај закон признаје или до
његовог ограничења у већој мери од оне која је прописана у ставу 1. овог члана.
Према члану 9. Закона неће се тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако би тиме:
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за
кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде
или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и
правично суђење;
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне
односе;
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или
битно отежао остварење оправданих економских интереса;
5) учино доступним информацију или документ за који је прописима или службеним
актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга
тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле
наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу
над интересом за приступ информацији.
Злоупотреба права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
Град Смедерево, у складу са одредбом члана 13. Закона неће тражиоцу омогућити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава
права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често,
када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи
превелики број информација.
Начело једнакости
Права из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја припадају
свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, пребивалиште, боравиште,
односно седиште, или лично својство као што је раса, вероисповест, национална и етничка
припадност, пол и слично (члан 6. Закона).
Накнада трошкова за приступ информацијама од јавног значаја
Тражилац информације је у обавези да плати накнаду нужних трошкова израде копије
документа, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Од плаћања трошкова за приступ информацијама од јавног значаја ослобођени су
новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, затим удружења за
заштиту људских права, када копију захтевају ради обављања циљева удружења, као и сва
лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту становништва и
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животне средине.
У вези са остваривањем права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који
садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са
поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником
који је утврдила Влада Србије.
На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи:
- Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 - 6 динaрa
нa фoрмaту A4 - 3 динaрa
- Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
дискeтa - 20 динaрa
ЦД - 35 динaрa
ДВД - 40 динaрa
- Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
- Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
- Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa
- Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПТТ
Србиje
Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe
инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je
дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних
трoшкoвa прeмa oвoм Трoшкoвнику.
Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних
трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у случajу
дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.
17.2 Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја Града Смедерева
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја у Граду Смедереву (за Скупштину Града, Градоначелника, Градско веће и
Градску управу), почев од саме примене Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, тачније од 28. марта 2005. године је Бојан Милутинов, дипломирани
правник, самостални стручни сарадник, запослен у Кабинету градоначелника града
Смедерева.
Телефони: 026/672-724, локали 1013 и 1856; моб. 064/84-49-220
E-mail: poverenik@smederevo.org.rs и bojan.milutinov@smederevo.org.rs
17.2а Овлашћења и обавезе Овлашћеног лица
1. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја установљено је чланом 38. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“ број 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10), који је ступио на снагу 13. новембра 2004. године.
2. Надлежности Овлашћеног лица (члан 38. Закона) су:
* прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у
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документ који садржи тражену информацију, доставља информацију на одговарајући начин,
одбија захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права
утврђених овим законом;
* предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе
одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења;
* подноси годишњи извештај Поверенику о радњама државног органа, предузетим у циљу
примене овог закона;
* стара се о изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом
ажурирању и доступности заинтересованим лицима.
* израђује годишњи Извештај о свом раду и исти доставља Поверенику
3. Прописи које Овлашћено лице примењује
Овлашћено лице непосредно примењује, односно поступа по одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о општем управном
поступку.
У свом раду, овлашћено лице се руководи и другим законима и правним актима, као
што су:
- Закон о општем управном поступку
- Закон о заштити података о личности
- Закон о јавном информисању
- Закон о локалној самоуправи
- Статут града Смедерева

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
У надлежним службама органа Града, налазе се све информације настале у раду и
чувају се или у надлежним службама, уколико су у раду, или у архиви Градске управе,
уколико се ради о архивираним предметима.
Носачи информација се чувају у складу са важећим прописима о канцеларијском
пословању.
Сви органи града су од стране овлашћеног лица обучени и упознати са начином чувања
носача информација, како би се са носачима информација поступало са дужном пажњом и
како би у сваком тренутку били доступни тражиоцима информација.
Матичне књиге се чувају трајно оперативно и налазе се у металним орманима.
Матичне књиге воде се у два примерка.
Други примерак матичне књиге води се применом електронских средстава за обраду и
складиштење података.
Други примерак матичне књиге за текућу годину води матичар овлашћен за вођење
првог примерка - изворника матичне књиге.
Матичар, истовремено са уписом података у изворник матичне књиге, исте податке
уноси у други примерак матичне књиге.
Матична служба је дужна да достави на чување Министарству садржај другог
примерка матичних књига у електронском облику сравњен са изворником за претходну
годину најкасније до 31. јануара.
Матичне књиге и списи на основу којих се врши упис у матичне књиге спадају у
категорију регистратурског материјала који има трајни рок чувања.
Матичне књиге и списи на основу којих се врши упис у матичне књиге морају се
чувати од оштећења, уништења и злоупотребе.
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Мере техничке заштите матичних књига могу се предузимати само на начин уређен
прописима о културним добрима.
Матичне књиге и списи на основу којих је извршен упис у матичне књиге по истеку
100 година од последњег уписа записнички се предају као целина (архивски фонд) на чување
надлежном архиву.
Мере техничке заштите матичних књига, могу се предузимати само на начин уређен
прописима о културним добрима.
Други примерак матичних књига води се применом електронских средстава за обраду и
складиштење података, сам приступ и обрада података обавља се употребом корисничких
шифри, као у употребом електронских сертификата.
Одсек за урбанистичкe, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине
Група за урбанизам чува информације класично - у архиви, на заједничком серверу;
али и на појединачним рачунарима сваког запосленог (ређе), као и у "интерној архиви" регистраторима који се чувају у ормарима. Такође, законска је обавеза да се сва планска
документација чува у електронској бази података при РГЗ-у (на нивоу Србије), којој се
приступа преко линка http://www.planskidokumenti.gov.rs/mapserver2015/cityGis/.
Група за обједињену процедуру чува информације на заједничком серверу; ређе на
појединачним рачунарима сваког запосленог. Класична архива се, за предмете који се тичу
обједињене процедуре, не користи, већ се сва документација чува на серверу Централне
евиденције обједињених процедура (ЦЕОП). Издатим/објављеним документима се може
приступити преко линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications
Поред тога, у овој Групи се користи и "интерна архива", односно примерци наших
аката се пакују у регистраторе (који се чувају у ормарима).
Група за заштиту животне средине: Подаци се чувају у архиви, на заједничком сервру, у тзв.
јавној књизи (електронска база података), у интерном регистру издатих решења, односно потврда и у
локалном регистру извора загађивања.
Место чувања носача информација је архива Градске управе града Смедерева, у складу
са Уредбом о категоријама регистраторског материјала са роковима чувања и Упутством о
канцеларијском пословању органа државне управе. Рокови чувања су утврђени у складу са
наведеним актима.
Група за озакоњење: Документација се чува у архиви Градске управе, као и у регистраторима
(ормарима) док се не реше предмети. Радне и коначне верзије докумената се налазе и на заједничком
серверу.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Све информације настале у раду свих органа Града - Скупштине града,
Градоначелника, Градског већа града Смедерева и Градске управе града Смедерева.
Информације од јавног значаја су све информације којима располаже орган јавне
власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном
документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Значи, сва документа, информације, или други акти, који су настали у раду, или у вези
са радом државног органа, а њихово давање није у супротности са Законом, доступни су
тражиоцима.
19.1 Информација које су објављене на веб-сајту
- Саопштења за јавност
- Документа о раду органа Града Смедерева
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- Информатор о раду органа Града Смедерева (Градоначелник, Градско веће, Скупштина града
и Градска управа)
- Конкурски и јавни позиви
- Регистар инвеститора
- Решења
- Еко регистар
19.2 Друге информације које поседује Град Смедерево
- Подаци о припреми и реализацији буџета
- Подаци о планираним јавним набавкама
- Подаци о спроведеним поступцима јавних набави
- Подаци о средствима рада
- Подаци о имовини коју поседује државни орган
- Записници са седница Градског већа и Скупштине града
- Тонски снимци са седница Градског већа и Скупштине града
- Одлуке
- Правилници
- Кодекси
- План интегритета
- Грађанска повеља
- Закључени уговори (за закуп пословног простора, о раду, о закупу пољопривредног
земљишта, ...)
- Решења о коришћењу јавних површина
- Решења
- Закључци
- Ауто - такси дозволе
- Документација о исплаћеним зарадама
- Документација о извршеним плаћањима
- Представке грађана
- Захтеви и молбе удружења грађана, верских заједница и појединаца
- Позиви и сазиви за седнице
- Записници са састанака
- Службене белешке
- Сагласности
- Водни услови
- Дозволе
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20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Информације од јавног значаја су све информације којима располаже орган јавне
власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у одређеном
документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Сва документа, информације, или други акти, који су настали у раду, или у вези са
радом државног органа, доступни су тражиоцима без икаквих ограничења.
Изузетно су осетљиви подаци, које штити Закон о заштити података о личности.
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима
располажу органи Града Смедерева, које су настале у раду или у вези са радом органа Града
Смедерева и које су побројане у тачки 19. овог Информатора, могу се добити на основу
захтева за приступ информацијама.
Могући разлози (интереси) за ускраћивање приступа из чланова 9, 13. и 14. Закона су:
- живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1);
- спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење
преткривичног поступка, односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне,
вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење (члан 9. ст.
1. тач. 2);
- одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач.
3);
- способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих
економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4);
- државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само
одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5);
- спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13);
- право на приватност, на углед и које друго право лица на које се тражена информација лично
односи (члан 14).
Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података
уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача, а врши се уношењем
јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који
омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у јединственом бирачком списку.
Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно у градској управи у којој
грађанин има пребивалиште, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности,
може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства
уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са
овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на
званичној интернет страници Министарства.
Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац
изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом
поступку као и грађани.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког
списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено
лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује
заштита података о личности.
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21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
- Свако физичко и правно лице, држављанин стране државе, има право поднети захтев за
приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности Града Смедерева (Градоначелник
града Смедерева, Скупштина града Смедерева, Градско веће града Смедерева и Градска
управа града Смедерева).
Образац захтева можете добити код овлашћеног лица у канцеларији 69 Градске
управе града Смедерева, или замолити да Вам се достави на мејл, или га можете преузети са
линка: Образац захтева
Обрасце можете скинути и са сајта Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности, на линку:
http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html
Органи града не наплаћују трошкове израда копија и достављања докумената за
слободан приступ информацијама од јавног значаја, уколико исти не прелазе износ од 50,00
динара.
- Захтев се подноси у писменом облику, путем поште или непосредном предајом на шалтеру
Градске управе града Смедерева, или усмено на записник.
- Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем
тражене информације.
- Захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односе на рад или су настале у
вези са радом органа Града Смедерева и које се налазе у неком документу који је у поседу
органа Града, може се поднети овлашћеном млицу за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја Града Смедерева на неки од следећих начина:
•
у писаној форми на поштанску адресу: Град Смедерево, Овлашћено лице за поступање
по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 11 300 Смедерево, Улица
Омладинска број 1, ПАК 230116
•
електронском
поштом,
poverenik@smederevo.org.rs

на

адресе:

bojan.milutinov@smederevo.org.rs

или

•
усмено, на записник, у канцеларији број 29, 11300 Смедерево, Улица Омладинска број
1, ПАК 230116, у периоду од 630 до 1430 часова, сваког радног дана
•

факсом, на бројеве 026/46-21-969 и 026/46-29-452

Законске одредбе у вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ
информацијама:
1.
Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за
приступ информацијама;
2.
Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца
захтева, као и друге податке и што прецизнији опис информације која се тражи;
3.

У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;

4.
Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од
следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о
томе да ли је информација иначе доступна;
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У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања
и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне
трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у
складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије.
5.
Град Смедерево је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48
сати, 15 дана или до 40 дана, у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се
информација достави „без одлагања“ је основна, и значи да ће Град Смедерево одговорити по
захтеву одмах чим буде у прилици да то учини. Информације које се односе на питања од
значаја за живот и здравље људи, достављају се у року од 48 сати. Све друге информације
достављају се у року од 15 дана од дана достављања захтева. Изузетно, када није могуће
захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се тражене информације прикупе,
тражилац се обавештава о томе и то у року од седам дана од пријема захтева, и уједно га
обавештава у којем року ће удовољити његовом захтеву. Тај додатни рок не може да буде
дужи од 40 дана.
6.
Град Смедерево је обавезан да или омогући приступ информацији или да донесе
решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Игнорисање захтева и
упућивање неформалних обавештења уместо поступања по захтеву није допуштено;
7.
У случају да орган власти - Град Смедерево донесе решење којим се захтев одбија; у
случају да пропусти да донесе такво решење; не удовољи захтеву у року, или не достави тачне
или тражене информације, подносилац захтева има право да поднесе жалбу другостепеном
органу - Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
(адреса: Булевар краља Александра број 15, 11 000 Београд; ПАК 135501).
- По пријему захтева, овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја дужно је да размотри чињенице и околности од значаја за
обраду захтева, након чега упућује интерни захтев одељењу Градске управе, у зависности од
тога у чијем се поседу налази тражена информација или тражени документ.
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ОБРАСЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
- Овлашћено лице за поступање по захтевима
за слободан приступ информацијама од јавног значаја
СМЕДЕРЕВО
ЗАХТЕВ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Службени гласник Републике Србије", бр. 120/04 , 54/07, 104/09 и 36/10), од горе
именованог органа захтевам*:





обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију**:





поштом
електронском поштом
факсом
на други начин***:______________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(навести што прецизнији опис информације која се тражи и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
_____________________________________
Тражилац информације (име и презиме)
У ____________________,
_____________________________________
Дана ___.___.20___. године
адреса
_____________________________________
други подаци о тражиоцу (телефон, e-mail)
_____________________________________
потпис
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите
** У кућици означити начин достављања копије документа
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно написати начин достављања
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За Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности
Адреса: Булевар краља Александра бр. 15
ПАК 135501; 11 000 Београд
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:

ЖАЛБУ
због непоступања органа (__________________________________________________) по
(назив органа)
Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року.
Дана _____________________ поднео сам (_________________________________________)
(назив органа коме је поднет захтев)
захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао
(______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________)
навести податке о захтеву и информацији
У прилогу Вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о
предаји).
Како је од подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је орган власти
био дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за
најављивање жалбе Поверенику.

_______________________________
Подносилац жалбе/ Име и презиме
У _____________________
дана ________________ 20___. године

_______________________________
адреса
___________________________________
други подаци за контакт
_____________________________________
потпис
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За Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности
Адреса: Булевар краља Александра бр. 15
ПАК 135501; 11 000 Београд
Предмет број:________________.________________________________________________
ЖАЛБА*
(_____________________________________________________________________________)
(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења (________________________________________________________________)
(назив органа који је донео решење)
број _____________________ од ______________________ године, у __________ примерака.
Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Диспозитивом наведеног решења, супротно члану __________** Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам да
ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио уставно и законско право на приступ
информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење
првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење првостепеног
органа примио дана ___________________________ године.

У _______________________,
дана _______________ 20___. године.

____________________________________
Подносилац жалбе/ Име и презиме
____________________________________
адреса
____________________________________
други подаци за контакт
____________________________________
потпис

* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као
и број и датум решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је незадовољан
решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити.
** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа
информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8 -14. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права
на приступ информацијама.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Кабинет градоначелника
- Овлашћено лице за поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја
Број: 037-____/20___-08
Датум: ____.____. 20___. године
СМЕДЕРЕВО

На основу члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
поступајући по захтеву __________________________________________________________
име и презиме подносиоца захтева
за увид у документ који садржи ___________________________________________________
опис тражене информације
достављам:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену
информацију и о изради копије
Поступајући по захтеву број ______________________ који је поднео _____________
___________________________________, у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слоиме и презиме тражиоца информације
бодном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана ___________
____________________, у времену ___________________, у просторијама органа можете
обавити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата копија документа са траженом
информацијом.
Копија стране А4 формата износи ____________________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи ______________
динара и уплаћује се на жиро рачун _______________________________________________.
Достављено:
1. Именованом
2. Архиви

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Бојан Милутинов
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