ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 17. ФЕБРУАР 2010. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је

На основу члана 86. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

1.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ОБАВЕЗНИХ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању
Смедерево, број 05/09 od 15.12.2009. године.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

I
Даје се сагласност на Ценовник обавезних трошкова
сахрањивања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, број 14/4-13 од 23.12.2009. године и то:
Сахрањивање
у гробном месту

Цена
без ПДВ-а

Цена
са ПДВ-ом

1. Копање гробног места
2.361,11 дин. 2.550,00 дин.
2. Трошкови сахрањивања
у гробном месту
(индетификација
гробног места, коришћење
колица и „протокол“)
435,19 дин.
470,00 дин.
3. Коришћење капеле
435,19 дин.
470,00 дин.
Закуп и одржавање:

Број 02-406/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

2.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности

1. Закуп једног гробног
места (годишње)
2. Одржавање гробља за
једно гробно место
(годишње)
3. Закуп земљишта за
гробницу по m2 (годишње)
4. Одржавање гробља по m2
гробнице (годишње)
5. Резервација места за
гробницу по m2 за
једну годину

191,67 дин.

207,00 дин.

125,93 дин.

136,00 дин.

125,93 дин.

136,00 дин.

77,78 дин.

84,00 дин.

1.769,44 дин. 1.911,00 дин.

II
Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. марта 2010. године.

Страна 2 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
III

Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 7 /2009).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-35/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

17. фебруар 2010. године

II отворени простор
0,81 дин/m2
- изношење и депоновање смећа

0,88 дин/m2

4. Предузетници који имају више пословних објеката и
привредна друштва, установе удружења и др. која ван свог
седишта поседују пословне објекте (до 125 m2) за сваки од
тих објеката плаћају месечни паушал по врсти делатности
која се у објекту обавља, утврђеној за приватне предузетнике, а уколико делатност није набројана, онда као предузетници I групе.
Код предузетника чија је површина пословног простора већа од 125 m2 примењиваће се ценовник за привредна
друштва, установе, удружења и др.
Цене су исказане на месечном нивоу.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
марта 2010. године.

3.

III

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је

Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга изношења и депоновања смећа Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2009).
IV
Решење
Смедерева“.

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга изношења
и депоновања смећа
Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 14/4-11 од 23.12.2009. године, и то:
1. Домаћинства
- изношење и
депоновање смећа

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
2,94 дин/m2

3,17 дин/m2

2. Приватни предузетници (паушални износ)
I група
312,04 дин/мес. 337,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
II група
517,59 дин/мес. 559,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
III група
725,00 дин/мес. 783,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
3. Привредна друштва, установе, удружења и др. за објекте
преко 125m2
I затворени простор
6,01 дин/m2
6,49 дин/m2
- изношење и депоновање смећа

у

„Службеном

листу

града

Број 38-36/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА
СМЕЋА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

објавити

4.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник
Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке
о одређивању надлежног органа за давање сагласности
на цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева“ , број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИКЕ
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на ценовнике пијачних услуга
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево, које

17. фебруар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 – Број 1

је усвојио Управни одбор на седници од 23.12.2009. године
и то:

Закуп и резервација
пијачних тезги (месечно)

Цена
без ПДВ-а

1. Ценовник пијачних услуга на зеленој пијаци и млечној
пијаци у Смедереву, број 14/4-15 од 23.12.2009. године.
2. Ценовник пијачних услуга на зеленој пијаци на Царини,
број 14/4-16 од 23.12.2009. године.
3. Ценовник пијачних услуга на сточној пијаци у
Смедереву, број 14/4-17 од 23.12.2009. године.

Затворена тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце

3.572,03 дин. 4.215,00 дин.
2.815,25 дин. 3.322,00 дин.

II
Цене утврђене ценовницима из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. марта 2010. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на ценовнике пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2009 и број 15/2009 ).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Цена
са ПДВ-ом

Отворена тезга за продају половне робе
- II зона пијаце
1.987,29 дин. 2.345,00 дин.
Мала тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце
- закуп и резервација
киоска у власништву
ЈКП „Комуналац“

3.249,15 дин. 3.834,00 дин.
2.703,39 дин. 3.190,00 дин.
1.943,22 дин. 2.293,00 дин.

Дневна пијачнина
Заузет простор на тезги
без месечне закупнине
- затворена велика тезга

160,17 дин.

189,00 дин.

- мала тезга

88,14 дин.

104,00 дин.

- за половну робу

36,44 дин.

43,00 дин.

Заузети простор по m2 без месечне закупнине
- заузети простор по m2 (дневно) 85,59 дин.
101,00 дин.

Број 38-37/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

- заузети простор по m2
за половну робу (дневно)
- заузети простор за кабасту
робу (дневно)

36,44 дин.
45,76 дин.

43,00 дин.
54,00 дин.

Закуп слободног пијачног простора по m2 (месечно)
За постављање киоска или другог монтажног објекта
- екстра зона
755,93 дин.
892,00 дин.

5.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ У
СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 14/4-19 од 23.12.2009. године, и то:

- I зона пијаце

539,83 дин.

637,00 дин.

- II зона пијаце

483,05 дин.

570,00 дин.

Заузеће пијачног простора за баште –кафане
- Екстра зона
529,66 дин.
625,00 дин.
- I зона пијаце

377,12 дин.

445,00 дин.

- II зона пијаце

340,68 дин.

402,00 дин.

За постављање мањег монтажног објекта
- заузеће слободног пијачног простора
поред продајних објеката
1.300,85 дин. 1.535,00 дин.
Остале пијачне услуге
- коришћење WC-a – 1 употреба 7,19 дин.
- коришћење WC-a – месечно 106,78 дин.
- накнада за
одржавање – месечно
539,83 дин.

8,50 дин.
126,00 дин.
637,00 дин.

Заузеће простора мањег од 1 m2 наплаћиваће се као m2.
Заузеће простора преко 1 m2 наплаћиваће се као 2 m2.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за
исти пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и
примењиваће се излицитирана цена.

Страна 4 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. марта 2010. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник пијачних услуга на Робној пијаци Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2009).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

17. фебруар 2010. године

3. Дневна пијачна такса за
постављање возила
преко 3 тоне
207,63 дин.

245,00 дин.

4. Дневна пијачна такса за
постављање празног
возила
106,78 дин.

126,00 дин.

5. Заузеће пијачног простора
по м2 (дневно)
49,15 дин.

58,00 дин.

6. Коришћење WC-a
(једна употреба)

8,98 дин.

10,00 дин.

7. Коришћење WC-a
(месечно)

127,12 дин.

150,00дин.

града

Број 38-39/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године

II

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
марта 2010. године.
III

6.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2.
Одлуке о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је

Даном примене ценa утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2009).
IV
Решење
Смедерева“.

I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 14/4-20 од 23.12.2009. године, и то:

4.737,29 дин.

2. Дневна пијачна такса за
постављање возила
до 3 тоне
159,32 дин.

„Службеном

листу

града

Број 38-38/2009-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године

Р Е Ш Е Њ Е

1. Резервација пијачног
простора за постављање
возила (месечно)

у

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА КВАНТАШКОЈ
ПИЈАЦИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

Цена
са ПДВ-ом

објавити

Цена
без ПДВ-а
5.590,00 дин.

188,00дин.

7.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник
Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон),члана 6. Одлуке о
паркирању, заустављању,уклањању и чувању моторних и
других возила на територији града Смедерева („Службени
лист општине Смедерево“, број 14/2005) и члана 2. Одлуке
о одређивању надлежног органа за давање сагласности
на цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 62. седници
одржаној 17. фебруара 2010. године, донело је

17. фебруар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПАРКИРАЊА, УКЛАЊАЊА
И ЧУВАЊА ВОЗИЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

Страна 5 – Број 1

ног предузећа „Комуналац“ Смедерево, број 500-10348/1
од 31.12.2009. године, коју је усвојио Управни одбор на
седници одржаној 31.12.2009. године, а којом се у одељку
Д) Ценовник услуга преноса и чувања непрописно
паркираних возила, ставке под редним бројем 1. и 5.
мењају тако да гласе:

I
Даје се сагласност на Измену Ценовника услуга
паркирања, уклањања и чувања возила Јавног комуналРед. бр.
1.

5.

ВРСТА УСЛУГЕ

Јединица мере

Цена

Цена са ПДВ

- возила масе до 800кг

тура

4.237,29

5.000,00

- возила масе од 801-1330кг

тура

5.084.75

6.000,00

-возила масе од 1331-1900кг

тура

7.627,12

9.000,00

- возила масе од 1901кг и више, теретна возила до 4т, аутобуси регистровани за 15 путника

тура

11.440,68

13.500,00

- теретна возила од 4-14т, аутобуси регистровани од 16-45 путника, камионске приколице

тура

17.161,02

20.250,00

- теретна возила преко 14т, камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и
пољопривредне машине

тура

25.741,53

30.375,00

- возила масе до 800кг

тура

5.084,75

6.000,00

- возила масе од 801-1330кг

тура

7.627,12

9.000,00

Уклањање на депонију непрописно паркираних или
заустављених возила

Уклањање на депонију непрописно паркираних или
заустављених возила на посебним површинама дефинисаним Одлуком Владе РС (Сл.гл.109/09)

- возила масе од 1331-1900кг

тура

11.440,68

13.500,00

- возила масе од 1901кг и више, теретна возила до 4т, аутобуси регистровани за 15 путника

тура

17.161,02

20.250,00

- теретна возила од 4-14т, аутобуси регистовани од 16-45 путника, камионске приколице

тура

25.741,53

30.375,00

- теретна возила преко 14т, камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и
пољопривредне машине

тура

38.612,29

45.562,50

II
Цене утврђене тачком I овог Решења примењиваће
даном доношења.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

III
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

Број 38-2/2010-11
У Смедереву, 17. фебруара 2010. године

листу

града

Страна 6 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

8.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. јануара
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2010. годину („Службени лист града Смедерева“, број 20/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 49, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се недостајућа новчана
средства у укупном износу од 445.597,00 динара на име накнаде за банкарске услуге Banca Intesa AD Beograd у складу са чланом 6. Уговора о наменском кредиту, кредитна
партија бр. 56-420-1302665.3 од 24.08.2009. године.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1 – Наменска средства за развој комуналне инфраструктуре, функционална класификација 620 – Развој заједнице, позиција 56 –
Стални трошкови, економска класификација 421, у укупном износу од 445.597,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 545.597,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

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 14. јануара
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2010. годину („Службени лист града Смедерева“, број 20/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 49, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 1.445.290,00 динара за исплату друге рате
на основу Уговора о купопродаји непокретности, а ради
прибављања државне својине на катастарској парцели број
221/1 КО Смедерево која је у приватном власништву, а чији
би носилац права коришћења био Град Смедерево.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 47 – Земљиште, економска класификација 541, у укупном износу од 1.445.290,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.445.290,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-102/2010-11
У Смедереву, 14. јануара 2010. године

4.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-42/2010-11
У Смедереву, 11. јануара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

9.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној

17. фебруар 2010. године

10.
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006), члана 14. став
1. тачка 13. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 5. Одлуке о ауто-такси
превозу на територији града Смедерева („Службени лист
општине Смедерево“, број 5/2007 и 11/2008 и „Службени
лист града Смедерева“, број 1/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. јануара
2010. године, донео је

17. фебруар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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П Р О Г Р А М
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ
У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ЗА 2010. ГОДИНУ
1.
У оквиру планирања потреба у јавном превозу путника и ствари у граду Смедереву за 2010. годину, овим
Програмом утврђује се потребан број ауто-такси возила
чијим радом се задовољавају потребе за ауто-такси превозом.
Овај Програм се доноси на основу Студије оптималног организовања ауто-такси превоза за град Смедерево.
2.
У оквиру планираних потреба града за ауто-такси
превозом из тачке 1. овог Програма, утврђује се да је за
2010. годину потребно 250 такси возила.

3.
Правна лица и предузетници који на дан ступања на
снагу овог Програма обављају делатност ауто-такси превоза и испуњавају услове у складу са законом и Одлуком
о ауто-такси превозу, наставиће са обављањем ове делатности.
4.
Програм
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном листу

града

Број 347-217/2009-11
У Смедереву, 15. јануара 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 8 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
1.

Решење о давању сгласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево 1

2.

Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Смедерево

1

Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга изношења и депоновања смећа Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Смедерево

2

Решење о давању сагласности на Ценовнике
пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Смедерево

2

Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Робној пијаци Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Смедерево

3

Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на кванташкој пијаци Јавног
комуналног предузећа "Комуналац" Смедерево

4

Решење о давању сагласности на измену
Ценовника услуга паркирања, уклањања и
чувања возила Јавног комуналног предузећа
"Комуналац" Смедерево

4

3.

4.

5.

6.

7.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
8.
9.

Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6

10. Програм потреба за ауто-такси превозом у
граду Смедереву за 2010. годину

6
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