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СМЕДЕРЕВО, 25. СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
218.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
25. септембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009) и члана 19. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
25. септембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта града Смедерева и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву
I

МИЛИЦИ ИЛИЋ, престаје мандат одборника са 25.
септембром 2012. године, пре истека времена на које је изабрана, због подношења оставке.

Образује се стручна Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта града Смедерева и спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у граду Смедереву.

II

II

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

Комисију чине председник, заменик председника и
пет чланова и то:
– председник Комисије:
Наташа Миладиновић, дипл.инжењер пољопривреде
– заменик председника Комисије:
Предраг Милошевић, дипл. инжењер пољопривреде
– чланови Комисије:
1. Милијан Маринковић, дипл.инжењер геодезије
2. Марина Здравковић, дипл.инжењер пољопривреде
3. Надежда Шегић, дипл. правник
4. Вида Наумовић, дипл.економиста
5. Снежана Савић-Стoјиљковић, дипл.правник

I

Образложење
Дана 24. септембра 2012. године, у складу са чланом
46. Закона о локалним изборима Милица Илић поднела је
оставку на место одборника Скупштине града Смедерева,
што је Скупштина и утврдила на 3. седници одржаној 25.
септембра 2012. године
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-179/2012-12
У Смедереву, 25. септембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с. р.

219.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, брoj

III
Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба
извршити и предлог извођења радова и улагања средстава,
а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиштe у државној својини у складу са Законом
о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009) и
прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009).
Задатак Комисије је прикупљање и припрема података
потребних за јавно оглашавање за издавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини града Смедерева путем јавног надметања, спровођења поступка јавног
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надметања, вођење записника и давање предлога градоначелнику града за избор најповољнијег понуђача.
IV
Члану Комисије, који није стално запослен у Градској
управи Смедерево, припада месечна накнада у висини од
30% износа бруто зараде у Републици Србији, према подацима за последњи месец објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“.
V
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Смедерево и спровођењу поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у општини Смедерево(„Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2008 и „Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008).
VI
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-175/2012-12
У Смедереву, 25. септембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с. р.
220.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став. 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008), а у вези са чланом 8. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
25. септембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Јовица Вујовић, именује се за директора Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-157/2012-12
У Смедереву, 25. септембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с. р.

25. септембар 2012. године

221.
На основу чланова 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
24/2011), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
25. септембра 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се начин и критеријуми за
остваривање финансијске помоћи пензионерима града
Смедерева.
Члан 2.
Финансијску помоћ остварују категорије пензионера
који имају пребивалиште на територији града Смедерева
и остварују право до минималне и минималну пензију на
основу расположивих и достављених података које Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева доставља Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање-Филијала Смедерево.
Пензионери који поред остварене пензије у Републици Србији остварују и инострану пензију не остварују право на финансијску помоћ.
Подаци из ставова 1. и 2. овог члана достављају се најкасније до 15-ог у месецу у коме се врши исплата, закључно са стањем на дан последњег дана у месецу који претходи
месецу исплате.
Висина давања финансијске помоћи пензионерима
града Смедерева утврђује се у висини од 20% од минималне пензије.
Члан 3.
Финансијска помоћ пензионерима исплаћује се једнократно у току календарске године, а најкасније до 1. децембра текуће године.
				
Члан 4.
Исплата финансијске помоћи пензионерима града
Смедерева врши се непосредно пензионерима на адресе на
којима имају пријављено пребивалиште које су саставни
део достављених података Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање-Филијала Смедерево, преко Одељења за финансије Градске управе града Смедеревo путем
упутнице преко ЈП ПТТ „Србија“ .
Члан 5.
Средства за исплату финансијске помоћи пензионерима града Смедерева обезбеђују се у буџету града Смедерева.

25. септембар 2012. године
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-6793/2012-12
У Смедереву, 25. септембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с. р.
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ности 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 15. седници одржаној 13. септембра 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ
222.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делат-

I
Даје се сагласност Јавном предузећу за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево на:

1. Цене производње и дистрибуције топлоте:
Цена без ПДВ-а
– Стамбени простор
– Установе
– Пословни простор

92,40 дин/м2 (35,53 дин/м3)
84,80 дин/м2 (71,06 дин/м3)
277,20 дин/м2 (106,59 дин/м3)

Цена са ПДВ-ом
99,79 дин/м2 (38,37 дин/м3)
199,58 дин/м2 (76,74 дин/м3)
299,37 дин/м2 (115,11 дин/м3)

2. Цене грејања по kWh за објекте где постоје мерачи топлоте:
Цена без ПДВ-а
– Стамбени простор
– Пословни простор

6,191 дин/ kWh
7,422 дин/ kWh

Цена са ПДВ-ом
6,686 дин/ kWh
8,016 дин/ kWh

За редовно измирење рачуна одобрава се попуст од 5% до 20-ог у месецу за претходни месец.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10.2012. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на цене производње и дистрибуције топлоте Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2010).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-39/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

223.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
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 15. седници одржаној 13. септембра 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, број 01-254/1
од 24.02.2012. године, и то:
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1. Корисници у стамбеним објектима
– са канализацијом
50,00 дин/м3
– без канализације
41,63 дин/м3
2. Установе
– са канализацијом
– без канализације

99,93 дин/м3
83,28 дин/м3

3. Привреда и остали корисници
– са канализацијом
– без канализације

149,90 дин/м3
124,91 дин/м3

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10.2012. године.

224.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
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 15. седници одржаној 13. септембра 2012. године, донело је

III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
воде за пиће Јавног комуналног предузећа „Водовод“Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2011).
IV

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, ОСИМ УСЛУГА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ СА ОДВОЂЕЊЕМ,
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
СМЕДЕРЕВО

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-6/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

шиф.
008

25. септембар 2012. године

I
Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга
осим, услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево,
број 01-255/1 од 24.02.2012. године, и то:

НАЗИВ УСЛУГЕ/јед.мере
Вома корисници у стамбеним објектима /х

цена
5.761,18

009

Вома привреда и остали корисници /х

7.489,56

0010

Вома индустрија /х

9.736,43

0011

Вома корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

6.913,42

0012

Вома привреда ван територије града Смедерева /х

0013

Вома индустрија ван територије града Смедерева /х

8.987,47

0015

Фекалка корисници у стамбеним објектима /ц

3.958,30

0016

Фекалка привреда и остали корисници /ц

5.145,79

0017

Фекалка индустрија /ц

6.689,39

0018

Фекалка корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

4.749,96

0019

Фекалка привреда и остали корисници ван територије града Смедерева/ц

6.174,97

0020

Фекалка индустрија ван територије града
Смедерева / ц

8.027,44

11.683,71

0024

Цистерна пијаће воде корисници у стамбеним објектима /ц

3.877,89

0025

Цистерна пијаће воде привреда и остали корисници /ц

5.063,87

0026

Цистерна пијаће воде корисници у стамбеним објектима ван територије града Смедерева / ц

4.653,48

25. септембар 2012. године
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0027

Цистерна пијаће воде привреда и остали корисници
ван територије града Смедерева /ц

0137

Чишћење и одржавање сливника атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију.Начин чишћења:70% ручно; 30% машински
Обрачун за један слик Обрачун за један сливник

0138

Чишћење и одржавање шахтова атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 50% ручно; 50% машински
Обрачун за један шахт

0139

Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
100 – 300 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна Обрачун по м

902,52

0140

Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
300 – 500 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна Обрачун по м

1.263,55

0141

Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске канализације са одвозом муља на
градску депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку

7.500,53

0142

Чишћење и испирање сливне решетке на ретензијама „Ћириловац“ и „Петријево“ са одвозом
муља на градску депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку

11.973,10

0143

Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама „Ћириловац“ и
„Петријево“
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку

11.973,10

0229

Одгушење канализације сајлом
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун по м

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10.2012. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник комуналних услуга осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2011).

6.049,52
986,63

1.967,97

314,41

225.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
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 15. седници одржаној 13. септембра 2012. године, донело је

IV

РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА СМЕДЕРЕВО

Број 38-4/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга изношења и
депоновања смећа Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево, број 6/4-1 од 19.03.2012. године, и то:

Страна 6 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Изношење и депоновање смећа
I Домаћинства

Цена без ПДВ-а

25. септембар 2012. године
Цена са ПДВ-ом
4,11 дин./м2

3,81 дин./м2

Куће и станови
II Приватни предузетници (паушални износ)
I група

449,07 дин./мес.

485,00 дин./мес.

Сервиси апарата за домаћинство (РТВ механичари),
инсталатери (водоинсталатери, електроинсталатери,
централно грејање), кројачи, ташнери, обућари,
хемијско чишћење, златари, каменоресци, перионице
веша,перионице аутомобила,оптичари, печаторесци,
стаклоресци, фотографи, личне услуге (козметичари,
педикири, фризери), правни послови (адвокати, судски
тумачи, продаја некретнина), агенције, представништва,
фотокопирнице и галерије
II група

804,00 дин./мес.

744,44 дин./мес.

Трговина непрехрамбеном робом у објектима до 20m2,
обрада метала (бравари, металостругари, лимари), забавне
и видео игре и кладионице
III група

1.043,52 дин./мес.

1.127,00 дин./мес.

1.800,00 дин./мес.

1.944,00 дин./мес.

Угоститељске услуге типа кафеа, бифеа, ресторана,
пицерија, производња и трговина прехрамбеном робом
(пецива, колача, хлеба, млека и млечних производа, чаја,
рибе, сладоледа и смрзнута теста), трговина мешовитом
робом, трговина медицинским, фармацеутским,
козметичким, тоалетним и пољопривредним производима,
приватне медицинске и ветеринарске услуге,
поштанске услуге, аутомеханичарске радње, трговина
непрехрамбеном робом, у објектима од 21 до 50м²
IV група
Угоститељске услуге типа кафеа, бифеа, ресторана,
пицерија, производња и трговина прехрамбеном робом
(пецива,колача, хлеба, млека и млечних производа, чаја,
рибе, сладоледа и смрзнута теста), трговина мешовитом
робом, трговина медицинским, фармацеутским,
козметичким, тоалетним и пољопривредним производима,
приватне медицинске и ветеринарске услуге,
поштанске услуге, аутомеханичарске радње, трговина
непрехрамбеном робом, бензинске пумпе, у објектима од
51 до 125м²
III Привредна друштва, установе, удружења и др. за
објекте преко 125м2
Затворени простор

7,70 дин./м2

Отворени простор

1,05 дин./м2

Предузетници који имају више пословних објеката
и привредна друштва, установе, удружења и др. која ван
свог седишта поседују пословне објекте (до 125 м2), 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.

8,32 дин./м2
1,13 дин./м2

Код предузетника чија је површина пословног простора већа од 125 м2 примењиваће се ценовник за привредна друштва, установе, удружења и друго.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.10.2012. године.

25. септембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
III

Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга изношења и депоновања смећа Јавног комуналног
предузећа Чистоћа Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-11/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године

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 15. седници одржаној 13. септембра 2012. године, донело је
РЕШЕЊЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ОБАВЕЗНИХ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
СМЕДЕРЕВО
I

226.
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011),
Ред.
број
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Врста услуге

Даје се сагласност на Ценовник обавезних трошкова
сахрањивања Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, број 500-6-2-1 од 30.03.2012. године, и то:
Цена без ПДВ

Цена са ПДВ

Сахрањивање у гробном месту
1.

Копање гробног места

2.815,55

3.040,80

2.

Трошкови сахрањивања у гробном
месту(индетификација гробног места,
коришћење колица, одношење венаца,
формирање хумке и „протокол“)

518,20

559,65

3.

Коришћење капеле

518,20

559,65

Закуп и одржавање
1.

Закуп једног гробног места (годишње)

228,47

246,75

2.

Одржавање гробља за једно гробно
место(годишње)

149,72

161,70

3.

Закуп земљишта за гробницу по м2
(годишње)

149,72

161,70

4.

Одржавање гробља по м2 гробнице
(годишње)

92,36

99,75

5.

Резервација места за гробницу по м2 за
једну годину

2.109,72

2.278,50

II

IV

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1.10.2012. године.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

III
Даном примене цена утврђених овим Решењем престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011).

Број 38-15/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

227.
На основу члана 100. став 4. и 5. Закона 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), члана 43. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и тачке 6. Решења о отварању Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 5/2010), а по претходно прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине, Број: 401-00-175/2012-01 од
30.8.2012. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 13. септембра
2012. године, донео је
П Р О Г РА М
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2012. ГОДИНУ

25. септембар 2012. године

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012), тачка
2. мења се и гласи:
„2.Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 95.349.578,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење
животне средине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине које се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то од:
– накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине
– накнаде за загађивање
животне средине
– пренета средства из 2011.
године 

25.000.000,00 динара
43.000.000,00 динара
27.349.578,00 динара.“

2. У тачки 3. Табела: Пројекат/план/програм/активност мења се и гласи:

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Израда Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом и израда Студије
оправданости
Израда техничке документације и изградња регионалне трансфер станице управљања споредним
производима животињског порекла (Суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне
средине)
Израда пројектне документације за системе управљања отпадним водама у сеоским месним
заједницама(Суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне средине)
Израда пројекта озелењавања и реализација активности (еко паркови)

900.000,00
500.000,00
5.700.000,00
2.730.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта
Мониторинг земљишта
Мерења у ванредним ситуацијама
Мониторинг ваздуха
Мониторинг полена

500.000,00
350.000,00
400.000,00
100.000,00
1.500.000,00
851.000,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Програм заштите споменика природе „Шалиначки луг“

200.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Санација грaдске депоније у Годоминском пољу
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
LEAP
Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“
Унапређење енергетске ефикасности јавне расвете

6.770.000,00
4.000.000,00
485.174,24
32.825.309,00
100.000,00

25. септембар 2012. године
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Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама
Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода
Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

5.500.000,00
16.500.000,00
235.000,00

Научно-истраживачки пројекти у области заштите животне средине
Утицај срединских фактора на хроничне незаразне болести у Смедереву

110.000,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине
Вршњачка едукација из области заштите животне средине

800.000,00

- Активности у циљу популаризације заштите животне средине
(семинари,трибине, обележавање значајних датума, израда публикација и другог штампаног
материјала, наставак акције „Очистимо Смедерево“ и друге акције и активности у циљу јачања свести
грађана)
Суфинансирање пројекта „Уклањање дивљих депонија, ремедијација и рекултивација девастираног
земљишта на подручју града Смедерева (сметлиште „Дуго поље“ у Радинцу)
- Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите животне средине Градске
управе Смедерево - Одсек за инспекцију заштите животне средине и Одсек за заштиту животне средине
(инспекцијски надзор и рад на терену)
- Набавка фонометра

1.300.000,00

1.000.000,00

800.000,00

300.000,00

Пренете обавезе из 2011. године
-Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

765.000,00

-Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама

865.225,80

-Мерења у ванредним ситуацијама испитивање воде

110.400,00

-Mерење концентрације полена у ваздуху

80.000,00

-Mониторинг ваздуха

492.999,96

-Mониторинг буке

65.200,00

-Пројектна документација за рекултивацију постојећег сметилишта

2.230.000,00

-Санација грaдске депоније у Годоминском пољу

950.000,00

-Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“

5.287.169,00

-активности у циљу популаризације заштите животне средине
(семинари,трибине, обележавање значајних датума, израда публикација и другог штампаног
материјала, наставак акције „Очистимо Смедерево“ и друге акције и активности у циљу јачања свести
грађана)

47.100,00
95.349.578,00

УКУПНО

3. Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града
Смедерева за 2012. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-121/2012-12
У Смедереву, 13. септембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 10 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

25. септембар 2012. године

228.

229.

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. септембара
2012. године, донео је

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 20. септембра
2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ

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 и 10/2012), 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
Константиновић Зорану из Смедерева, Улица карађорђев дуд
Е1/24, на име новчане помоћи како би учествовао на Тесла
Фесту 2012. године на позив Привредне коморе Војводине, као и 4.762,00 динара на име уплате пореза на доходак
грађана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, 090 - Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција 42 -Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, економска класификација
472, у укупном износу од 29.762,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.524.211,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Задужује се Костантиновић Зоран да по преносу
средстава достави документацију о утрошку средстава из
тачке 1. овог Решења.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
6. Решење у препису доставити: Зорану Константиновићу из Смедерева, Одељењу за финансије, документацији
и архиви.
Број: 400-7573/2012-14
У Смедереву, 19. септембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

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 и 10/2012), 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 20.000,00 динара Месној заједници Кулич на име
помоћи како би месна заједница Кулич помогла Мото клуб
„Родољуби“ из Кулича ради организовања Мото скупа на
Шалиначком језеру.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне
заједнице, 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 137 – Дотације осталим непрофитним организацијама, економска класификација 481,
у укупном износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 20.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7027/2012-12
У Смедереву, 20. септембра 2012.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

25. септембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 12

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
218. Решење о престанку мандата одборника

1

219. Решење о образовању стручне Комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта града Смедерева и
спровођење поступка јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у граду Смедереву
1

224. Решење о давању сагласности на Ценовник
комуналних услуга, осим услуга производње и
дистрибуције воде са одвођењем, Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево

4

225. Решење о давању сагласности на Ценовник услуга
изношења и депоновања смећа Јавног комуналног
предузећа Чистоћа Смедерево
5

220. Решење о именовању директора Фонда за
развој пољопривреде града Смедерева

2

221. Одлуку о начину и критеријумима за остваривање
финансијске помоћи пензионерима града
Смедерева

226. Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног
предузећа Зеленило и гробља Смедерево
7

2

ГРАДОНАЧЕНИК

ГРАДСКО ВЕЋЕ
222. Решење о давању сагласности на цене производње
и дистрибуције топлоте Јавног предузећа за
стамбене услуге и топлификацију Смедерево
3
223. Решење о давању сагласности на Ценовник воде за
пиће Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Смедерево
3

227. Програм о изменама и допунама Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Смедерева
за 2012. годину

8

228. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

229. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

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