ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 4

СКУПШТИНА ГРАДА

77.
На основу члана 61. Закона о уставном суду („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007), пресуда
Управног суда 11 Уж. 114/11 од 15.12.2011. године и 5. Уж.
10/12 од 26.01.2012. године, члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и
члана 5. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008), одлучујући о захтевима Зорана Јаћовића, Загорке Петровић,
Ивана Мирковића, Невене Младеновић, Драгутина Мирковића, Ивана Михаиловића, Желимира Мијића, Драгана
Чолића и Предрага Миливојевића за измену акта и потврду
одборничког мандата,
Скупштина града Смедерева, на 39. седници одржаној
23. априла 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ И ВРАЋАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА

СМЕДЕРЕВО, 23. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ
на основу пресуде Управног суда 11 Уж. 114/11 од
15.12.2011. године и
- Предрагу Миливојевићу из Водња код Смедерева
на основу пресуде Управног суда 5. Уж. 10/12 од 26.01.2012.
године.
III
Доношењем овог Решења престају да важе:
- Тачка I подтачке 1, 5, 6, 8 и 14 Решења о потврђивању
мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008.
године, број 02-357/2008-08 од 27. новембра 2008. године,
- Тачка I подтачке 2 и 3. Решења о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008.
године, број 02-151/2009-11 од 18. марта 2009. године.
- Тачка I подтачке 1 и 2. Решења о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним 11 и 18. маја 2008.
године, број 02-378/2009-11 од 10. новембра 2009. године.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења.

I

V

Далибору Дунчевићу, Ивану Станковићу, Бојану Милановићу, Александри Николић, Славки Радовановић, Љубинки Кораћ, Радмилу Јовановићу, Витомиру Радовановићу и Срђану Гавриловићу, одборницима Скупштине града
Смедерева са изборне листе „Српска радикална странка –
Томислав Николић“ престаје мандат одборника Скупштине
града Смедерева, са 23. априлом 2012. године.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

II
Враћају се мандати одборника у Скупштини града
Смедерева са 23. априлом 2012. године и то:
- Зорану Јаћовићу из Смедерева, Улица Драгољуба
Пајића број 2/8,
- Загорки Петровић из Смедерева, Улица Светозара
Марковића број 25,
- Ивану Мирковићу из Смедерева, Улица Ђуре Стругара број 1,
- Невени Младеновић из Смедерева, Улица војводе
Степе број 115,
- Драгутину Мирковићу из Друговца код Смедерева,
- Ивану Михаиловићу из Смедерева, Насеље Милоја
Ђака број 3,
- Желимиру Мијићу из Петријева код Смедерева,
Ново насеље бб, и
- Драгану Чолићу из Смедерева, Улица горанска број 121

Образложење
На основу члана 61. Закона о уставном суду („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007), а у
вези са одлуком Уставног суда IУз-52/2008 од 21. априла
2010. године („Службени гласник Републике Србије“, број
34/2010) бивши одборници Скупштине града Смедерева
наведени у тачки II овог Решења којима је престао мандат
на основу пресуде Окружног суда у Смедереву Уж 22/08 од
16.10.2008. године, обратили су се Уставном суду обзиром
да је Управни суд њихове жалбе одбацио.
Уставни суд је усвојио захтеве именованих да се последице престанка одборничког мандата отклоне изменом
појединачног акта на основу кога је престао мандат те је
поништио решења Управног суда и одредио да Управни суд
поново одлучи о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата.
То је Управни суд и учинио и то:
- пресудом 11 Уж. 114/11 од 15.12.2011. године којом
је усвојио захтеве подносилаца предлога Уставном суду
за измену појединачног акта о престанку мандата Зорана
Јаћовића, Загорке Петровић, Ивана Мирковића, Невене
Младеновић, Драгутина Мирковића, Ивана Михаиловића,

Страна 2 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Желимира Мијића и Драгана Чолића па се у односу на
њих мења пресуда Окружног суда у Смедереву Уж. 22/08
од 16.10.2008. године тако што се жалба жалиоца Јелене
Поповић из Смедерева одбија и
- пресудом 5 Уж. 10/12 од 26.01.2012. године којом је
усвојио захтев подносиоца предлога Уставном суду за измену појединачног акта о престанку мандата Предрага Миливојевића па се у односу на њега мења пресуда Окружног
суда у Смедереву Уж. 22/08 од 16.10.2008. године.
У наведеним пресудама Управни суд је констатовао да
исти може одлучивати само о измени акта о престанку мандата а не и о измени акта о додели мандата новом одборнику који је донела скупштина локалне самоуправе. О захтеву
за измену акта о додели мандата новом одборнику одлучује
орган који је тај акт донео и то тек након одлуке Управног
суда о измени акта о престанку мандата.
После доношења наведених пресуда бивши одборници наведени у изреци пресуда, поднели су Градској изборној комисији и председнику Скупштине града Смедерева
захтеве за измену акта и доделу одборничког мандата осим
Предрага Миливојевића који се са таквим захтевом обратио
само председнику Скупштине града.
Изборна комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева затражила је мишљење о својој надлежности
од Министарства за људска и мањинска права, државну
управу и локалну самоуправу и Републичке изборне комисије.
Председник Градске изборне комисије обавестио је
председника Скупштине града Смедерева да, на основу
Закона о локалним изборима и добијених одговора од Министарства за људска и мањинска права, државну управу
и локалну самоуправу и Републичке изборне комисије, Изборна комисија града Смедерева нема надлежност за враћање мандата. Како је отклоњена недоумица о надлежности
за решавање по захтевима за враћање мандата, а у поступку
извршења пресуда Управног суда решено је као у тачки II
диспозитива.
Обзиром да су захтеви бивших одборника из тачке II
овог Решења да им се потврде мандати основани, неопходно је утврдити престанак мандата одборницима Скупштине
града Смедерева којима је потврђен мандат због престанка
мандата пресудом Окружног суда као и због активирања
бланко оставки.
Наиме, због престанка мандата одборника одборницима са листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“, на основу пресуде Окружног суда у Смедереву, Скупштина града Смедерева донела је решење о потврђивању
мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008.
године, број 02-357/2008-08 од 27. новембра 2008. године
којима су потврђени мандати новим одборницима са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“
и то:
- уместо Драгана Чолића – Витомиру Радовановићу,
- уместо Невене Младеновић – Добрисаву Јовановићу,
- уместо Загорке Петровић – Љиљани Глигоријевић,
- уместо Ивана Михаиловића – Љубинки Кораћ,
- уместо Драгутина Мирковића – Славки Радовановић,
- уместо Зорана Јаћовића – Далибору Дунчевићу,
- уместо Ивана Мирковића – Слободану Тодоровићу,
- уместо Предрага Миливојевића – Милошу Лазићу, и
- уместо Желимира Мијића – Радмилу Јовановићу.

23. април 2012. године

Активирањем бланко оставке, на основу члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) Добрисаву Јовановићу и Љиљани Глигоријевић је престао мандат решењем Скупштине
града Смедерева престанку мандата одборника, број 02104/2009-11 од 26. фебруара 2009. године а уместо њих, потврђен је мандат Александри Николић и Ивану Станковићу
са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав
Николић“ и то решењем Скупштине града Смедерева о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11.
и 18. маја 2008. године, број 02-151/2009-11 од 18. марта
2009. године.
Затим, Милошу Лазићу и Слободану Тодоровићу престаје мандат одборника због активирања бланко оставке
решењем о престанку мандата одборника Скупштине града
Смедерева, број 02-370/2009-11 од 30. октобра 2009. године
због чега је потврђен мандат Срђану Гавриловићу и Бојану
Милановићу са Изборне листе „Српска радикална странка
– Томислав Николић“, решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године,
број 02-378/2009-11 од 10. новембра 2009. године.
На основу наведеног, а у складу са наведеним пресудама Управног суда решено је као у тачки I диспозитива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
Број 02-62/2012-12
У Смедереву, 23. априла 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

78.
На основу пресуде Управног суда 16 У. 13399/11 од
09.02.2012. године и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), решавајући по захтеву Добрисава Јовановића из Смедерева за враћање мандата одборника Скупштине града Смедерева,
Скупштина града Смедерева, на 39. седници одржаној
23. априла 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Одбијају се захтеви Добрисава Јовановића из Смедерева од 25.06.2010. године и од 23.09.2010. године да се
измени Решење о престанку мандата одборника Скупштине града Смедерева, број 02-104/2009-11 од 26. фебруара
2009. године и да му се врати мандат одборника Скупштине
града Смедерева.
II
Решење објавити на огласној табли Градске управе
Смедерево.

23. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Образложење
Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева одржаним 11. и 18. маја 2008. године, број 02-357/200808 од 27. новембра 2008. године Добрисаву Јовановићу,
са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав
Николић“, потврђен је мандат одборника Скупштине града
Смедерева под редним бројем 2. уместо Невене Младеновић којој је престао мандат на основу пресуде Окружног
суда у Смедереву Уж. 22/08 од 16.10.2008. године.
Добрисаву Јовановићу престао је мандат одборника
са 26. фебруаром 2009. године подношењем бланко оставке
од стране подносиоца изборне листе, а на основу Решења
о престанку мандата одборника Скупштине града Смедерева, број 02-104/2009-11 од 26. фебруара 2009. године.
Именовани је дана 25.06.2010. и 23.09.2010. године
Скупштини града Смедерева поднео захтев за враћање
мандата на основу члана 61. Закона о уставном суду („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007), а у вези
са одлуком Уставног суда IУз 52/2008 од 21. априла 2010.
године.
У време подношења наведеног захтева текао је поступак који је код Управног и Уставног суда водила бивша одборница Невена Младеновић уместо које је потврђен мандат Добрисаву Јовановићу као и остали одборници са листе
„Српска радикална странка – Томислав Николић“ којима је
престао мандат на основу наведене пресуде Окружног суда
у Смедереву што је представљало претходно питање за решавање по захтеву Добрисава Јовановића.
За Невену Младеновић поступак је окончан пресудом
Управног суда 11 Уж. 114/11 од 15.12.2011. године којом је
у односу на њу и још седам бивших одборника са изборне
листе „Српске радикалне странке – Томислав Николић“ измењена пресуда Окружног суда у Смедереву, Уж 22/08 од
16.10.2008. године, а која обавезује Скупштину града Смедерево да Невени Младеновић врати мандат одборника.
Међутим, Добрисав Јовановић је поднео тужбу Управном суду због недоношења одлуке којом му се враћа мандат
одборника по захтевима од 25.06.2010. и 23.09.2010. године.
Управни суд је донео Пресуду 16 У. 13399/11 од
09.02.2012. године којом се тужба уважава и налаже Скупштини града Смедерева да донесе одлуку по захтеву тужиоца од 25.06.2010. и 23.09.2010. године за измену решења о
престанку мандата и повраћај мандата одборника.
У наведеној пресуди Управни суд је наложио да приликом одлучивања о поднетом захтеву, Скупштинa града
Смедерева има у виду пресуду Управног суда 11 уж. 114/10
од 15.12.2011. године.
Како пресуда Управног суда 11 Уж. 114/10 од
15.12.2011. године обавезује на враћање мандата Невени
Младеновић, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном Суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
Број 02-61/2012-12
У Смедереву, 23. априла 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 3 – Број 4

79.
На основу пресуде Управног суда 6 У. 13495/11 од
02.02.2012. године и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), решавајући по захтеву Љиљане Глигоријевић из Смедерева за враћање мандата одборника Скупштине града Смедерева,
Скупштина града Смедерева, на 39. седници одржаној
23. априла 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Одбија се захтев Љиљане Глигоријевић из Смедерева од 23.09.2010. године да се измени Решење о престанку
мандата одборника Скупштине града Смедерева, број 02104/2009-11 од 26. фебруара 2009. године и да јој се врати
мандат одборника Скупштине града Смедерева.
II
Решење објавити на огласној табли Градске управе
Смедерево.
Образложење
Решењем о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева одржаним 11. и 18. маја 2008. године, број 02-357/200808 од 27. новембра 2008. године Љиљани Глигоријевић,
са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав
Николић“, потврђен је мандат одборника Скупштине града
Смедерева под редним бројем 3. уместо Загорке Петровић
којој је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у
Смедереву Уж. 22/08 од 16.10.2008. године.
Љиљани Глигоријевић престао је мандат одборника са
26. фебруаром 2009. године подношењем бланко оставке од
стране подносиоца изборне листе, а на основу Решења о
престанку мандата одборника Скупштине града Смедерева, број 02-104/2009-11 од 26. фебруара 2009. године.
Именована је дана 23.09.2010. године Скупштини града Смедерева поднела захтев за враћање мандата на основу
члана 61. Закона о уставном суду („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007), а у вези са одлуком Уставног суда IУз 52/2008 од 21. априла 2010. године.
У време подношења наведеног захтева текао је поступак који је код Управног и Уставног суда водила бивша
одборница Загорка Петровић уместо које је потврђен мандат Љиљани Глигоријевић као и остали одборници са листе
„Српска радикална странка – Томислав Николић“ којима је
престао мандат на основу наведене пресуде Окружног суда
у Смедереву што је представљало претходно питање за решавање по захтеву Љиљани Глигоријевић.
За Загорку Петровић поступак је окончан пресудом
Управног суда 11 Уж. 114/11 од 15.12.2011. године којом је
у односу на њу и још седам бивших одборника са изборне
листе „Српске радикалне странке – Томислав Николић“ измењена пресуда Окружног суда у Смедереву, Уж 22/08 од
16.10.2008. године, а која обавезује Скупштину града Смедерево да Загорки Петровић врати мандат одборника.
Међутим, Љиљана Глигоријевић је поднела тужбу
Управном суду због недоношења одлуке којом јој се враћа
мандат одборника по захтеву од 23.09.2010. године.
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Управни суд је донео Пресуду 6 У. 13495/11 од
02.02.2012. године којом се тужба уважава и налаже Скупштини града Смедерева да донесе одлуку по захтеву тужиље од 23.09.2010. године за измену решења о престанку
мандата и повраћај мандата одборника.
У наведеној пресуди Управни суд је наложио да приликом одлучивања о поднетом захтеву, Скупштина града
Смедерева има у виду пресуду Управног суда 11 уж. 114/10
од 15.12.2011. године.
Како пресуда Управног суда 11 Уж. 114/10 од
15.12.2011. године обавезује на враћање мандата Загорки
Петровић, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном Суду у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
Број 02-60/2012-12
У Смедереву, 23. априла 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

23. април 2012. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2979/2012-12
У Смедереву, 11. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

81.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
80.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
92.000,00 динара Кошаркашком клубу „Старински“ Смедерево за завршетак такмичења у II Српској лиги.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
92.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.081.855,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 60, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 80.000,00 динара Једриличарском клубу Смедерево за
куповину пловила за организовање школе једрења током
летњег распуста за ученике узраста од седам до петнаест
година.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
80.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.161.855,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-515/2012-12
У Смедереву, 17. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

82.
На основу чл. 70. став 4. Закона о буџетском систему „Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), чл. 44. а у вези члана 66. став

23. април 2012. године
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4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,број 129/2007) и члана 43. Статута града
Смедерева (Службени лист града Смедерева број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева ,дана 17.априла 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева”, број 8/2012), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499-Текућа
резерва, одобравају се средства у износу од 25.000,00 динара нето,односно 29.762,00 динара бруто, Маји Петровић
из Петријева, Улица Вука Караџића бр. 7, ради финансијске
помоћи за куповину неопходних књига за полагање испита,
за пријаву испита и за пут за полагање испита.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција
42 – Накнада за социјалну заштиту из буџета, економска
класификација 472, у укупном износу од 29.762,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.089.286,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-2494/2012-12
у Смедереву, 17. априла 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

83.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 84.200,00 дина-
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ра политичким странкама које имају одборнике у Скупштини града Смедерева на име неизмирене обавезе за финансирање редовног рада у 2011. години и то:
- Демократској странци Србије 13.431,93 динара,
- Новој Србији 6.064,41 динар,
- Демократској странци 20.799,45 динара,
- Српској радикалној странци 23.255,29 динара,
- Социјалистичкој партији Србије 9.748,16 динара,
- Партији уједињених пензионера Србије 4.836,49 динара и
- Српском покрету обнове 6.064,41 динар.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 21
– Дотације политичким странкама, економска класификација 481, у укупном износу од 84.200,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 2.451.472,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2957/2012-12
У Смедереву, 17. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
84.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 647.219,00 динара политичким странкама које имају одборнике у Скупштини града Смедерева на име неизмирене обавезе за финансирање редовног рада у 2010. години и то:
- Демократској странци Србије 103.128,34 динара,
- Новој Србији 47.118,22 динара,
- Демократској странци 159.138,80 динара,
- Српској радикалној странци 177.808,79 динара,
- Социјалистичкој партији Србије 75.123,18 динара,
- Партији уједињених пензионера Србије 37.782,95
динара и
- Српском покрету обнове 47.118,01 динара.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 21 – Дотације политичким странкама, економска
класификација 481, у укупном износу од 647.219,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
3.098.691,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2959/2012-12
У Смедереву, 17. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

85.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 52.819,00 динара Месној заједници Шалинац за измирење обавезе према
ЕД Електроморава Смедерево по основу следећих рачуна:
- Рачун бр. ТСЛ – 187/УОС на износ од 39.024,89 динара за трошкове електромонтажних радова на поправци
јавне расвете за месец август – децембар 2010. године и
- Рачуна бр. ТСЛ – 532/УОС на износ од 13.794,09 динара за трошкове електромонтажних радова на поправци
јавне расвете за месец фебруар-јун 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
155 – Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, у укупном износу од 52.819,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 100.189.679,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

23. април 2012. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3210/2012-12
У Смедереву, 17. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

86.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу 17.857,00 динара Месној заједници Осипаоница на име исплате накнаде
за рад чланова Комисије и гласачких одбора за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје ове
Месне заједнице, спроведеног 26. фебруара 2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 8 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од
17.857,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.817.857,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2190/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

87.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута

23. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
1.230.839,00 динара Основној школи „Доситеј Обрадовић“
за исплату друге рате надокнаде штете неисплаћених нето
зарада Миленковић Зорану за период од 27.10.2004.године
до 30.01.2008.године са припадајућим затезним каматама
од 20.03.2012.године до дана коначне исплате.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно
образовање, функција 912 ,позиција 163, економска класификација 463, у укупном износу од 1.230.839,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
151.744.977,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2299/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
88.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
70.000,00 динара Боксерском клубу „Смедерево“ за уче-
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шће на Првенству Србије које је одржано у Лозници, дана
13.04.2012., 14.04.2012. и 15.04.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
70.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.650.655,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2465/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
89.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 50.000,00 динара Рукометном клубу „Осипаоница“ за
предстојећу полусезону, пререгистрацију свих чланова
клуба, опрему за такмичење и обавезне лекарске прегледе.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.762.955,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2553/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. годин
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

23. април 2012. године
РЕШЕЊЕ

90.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
300.000,00 динара Фудбалском клубу „Железничар“ Смедерево за основно функционисање клуба, односно за други
део такмичарске сезоне који је почео 18. марта 2012. године
и то за: организацију утакмица када су домаћини, трошкове превоза када су гости, плаћање паушала за такмичење,
лекарске прегледе за такмичаре, чланарине и регистрацију
играча.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
300.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 68.112.955,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2647/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕБУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
68.800,00 динара Одбојкашком клубу Смедерево за учешће
кадетске селекције клуба 11.04.2012. и 12.04.2012. године
на полуфиналном турниру првенства Србије за кадете за
2012. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
68.800,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.230.655,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2762/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

92.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

91.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
62.300,00 динара Женском одбојкашком клубу „Царина“
Смедерево за учешће кадетске селекције клуба на полуфиналном турниру кадетског првенства Србије за 2012. годину, дана 11.04.2012. и 12.04.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
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култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
62.300,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.712.955,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2779/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године

94.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

93.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 18. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
350.000,00 динара Фудбалском клубу „Црвена Звезда“ Суводол за такмичење сениорског тима клуба у оквиру Зоне
Дунав и такмичење омладинског састава клуба у оквиру
друге лиге Србије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
350.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.580.655,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2801/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

Страна 9 – Број 4

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
50.000,00 динара Рукометном клубу „Смедерево“ за организовање Првенства Србије за дечаке генерације 1997.
и 1999. годиште и мини рукомета за децу 2000. годиште,
дана 08.04.2012. године у две хале – Дворани Смедерево и
Основној школи „Димитрије Давидовић“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 67.812.955,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3045/2012-12
У Смедереву, 18. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.
95.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 19. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 10 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
3.453.439,09 динара на име деблокаде рачуна Месне заједнице Михајловац .
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3- Сеоске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 138 – Новчане
казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, у укупном износу од 3.453.439,09 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 6.453.439,09
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3310/2012-12
У Смедереву, 19. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

96.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута

23. април 2012. године

града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. априла
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се средства Радету Савићу из Смедерева у износу од 50.000,00 динара нето, односно 59.524,00
бруто за освајање златне медаље на државним и светским
првенствима у bench pressu.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција
42– Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска
класификација 472, у укупном износу од 59.524,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.148.810,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7587/2011-12
У Смедереву, 20. априла 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с. р.

23. април 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 4

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
77. Решење о престанку и враћању мандата одборника
78. Решење којим се одбијају захтеви Добрисава
Јовановића из Смедерева од 25.06.2010. године
и од 23.09.2010. године да се измени Решење
о престанку мандата одборника Скупштине града
Смедерева, број 02-104/2009-11 од 26. фебруара
2009. године и да му се врати мандат одборника
Скупштине града Смедерева
79. Решење којим се одбија захтев Љиљане
Глигоријевић из Смедерева од 23.09.2010.
године да се измени Решење о престанку
мандата одборника Скупштине града Смедерева,
број 02-104/2009-11 од 26. фебруара 2009. године
и да јој се врати мандат одборника Скупштине
града Смедерева

1

2

3

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Рег. бр.

Страна


85. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

86. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

87. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

88. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

7

89. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

7

90. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

91. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

80. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

92. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

81. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

93. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

82. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

94. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

83. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

95. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

84. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

96. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

10
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