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СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2013. године, донео је

На основу члана 100. ставова 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
11/2013 – пречишћен текст) 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 40100-201/2013 од 24.12.2013. године,

П Р О Г РА М

321.

O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2013.
ГОДИНУ
1. У Програму о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева за 2013. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 4/2013 и 7/2013), у тачки 3. Табела:
Пројекат/план/програм/ активност мења се и гласи: „

Пројекат/план/програм/активност
Израда пројектне документације у области заштите животне средине
План квалитета ваздуха
Израда пројекта озелењавања и реализација активности
Ревизија ЛЕАП-а

Износ
2.100.000,00
7.442.499,80
3.576.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг земљишта
Мерења у ванредним ситуацијама приликом хемијског удеса
Мониторинг ваздуха
Мониторинг полена

220.800,00
341.000,00
520.000,00
1.085.000,00
0,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Санација грaдске депоније у Годоминском пољу
Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“
Трошкови за утрошену ел. енергију за рад аутоматских мерних станица
Суфинансирање пројекта уклањања сметлишта „Дуго поље“ у Радинцу

15.000.000,00
26.400.000,00
1.000.000,00
21.786.025,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине
- 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)

1.100.000,00

Пренете обавезе из 2012. године
-Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица
-Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама

682.451,56
1.002.000,00
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-Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта
(услуга извршена у 2012. години на основу сагласности Министарства на Програм за 2012. годину али
није плаћена)
-мерење концентрације полена у ваздуху

96.600,00
700.000,00

-мониторинг ваздуха

1.140.000,00

-мониторинг буке

230.000,00

-мониторинг земљишта

341.600,00

-Израда Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом и израда Студије
оправданости

449.580,00

-Израда пројекта озелењавања и реализација активности (еко паркови)

1.294.221,64

-Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода

12.453.200,00

-Вршњачка едукација из области заштите животне средине

800.000,00

-Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“
ЈКП „Паркинг“
ЈКП „Чистоћа“

1.490.000,00
1.521.570,00
102.772.548,00

УКУПНО

“
2. Програм о изменама Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013. годину објавити у „Службеном листу града
Смедерева.“
Број 501-9/2013-07
У Смедереву, 25. децембра 2013. године

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-462/2013-08
У Смедереву, 25.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

323.
322.
На основу члана 56. став 3. Статута града Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и члана 25. став 3. Одлуке о организацији
Градске управе града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2013-пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, донео је
РЕШЕЊЕ
I
Недељковић Првослав, дипломирани економиста,
разрешава се дужности помоћника градоначелника града
Смедерева за област привреде, развоја и инвестиција.
II
Именовани из тачке 1. овог Решења, разрешава се дужности помоћника градоначелника града Смедерева за
област привреде, развоја и инвестиција због именовања
на функцију, вршиоца дужности заменика директора Дома
здравља ‘’ Смедерево’’ у Смедереву дана 23.12.2013. године.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у
укупном износу од 95.308,00 динара за текуће поправке и
одржавање зграда и објеката за основно образовање.

31. децембар 2013. године
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
151 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 95.308,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
207.957.633,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7081/2013-07
У Смедереву, 25. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

324.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана
средства у укупном износу од 217.023,00 динара за услуге
водовода и канализације за средње образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6- Средње образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција 152
– Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 217.023,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
84.635.703,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10673/2013-07
У Смедереву, 25. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка и
108/2013) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст)
Градоначелник града Смедерева, дана 26. децембра
2013. године, донео је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања
износа и поступак враћања неутрошених средстава, која су
у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 16/2012,
6/2013 и 10/2013), до истека фискалне године, пренета директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше директни и индиректни корисници буџетских средстава града Смедерева до истека фискалне године,
закључно са 31. децембром, на рачун - град Смедерево - рачун за извршење буџета - Смедерево, број 840-20640-94.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.
исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава града Смедерева одговорни су за истинитост и тачност исказаних података
у Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно
функцијама, односно главним програмима, на Обрасцу
СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација два
или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце СВС - Спецификација враћених буџетских средстава за сваког директног корисника по
јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана директни корисници буџетских
средстава у систему извршења буџета до 20. јануара наредне фискалне године врше корекцију трансфера расхода
и издатака за претходну фискалну годину за индиректне
кориснике којима су пренели средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава одштампан је уз овај Правилник и чини његов
саставни део.
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Члан 4.

Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике
буџетских средстава којима су пренета средства до истека
фискалне године, а који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8606/2013-07
У Смедереву, 27. децембра 2013. године 		

Члан 5.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Смедерева, број 020-212/2012-12 од 27. децембра 2012.
године.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-10827/2013-07
У Смедереву, 26. децембра 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

327.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. децембра
2013. године, донео је

326.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у укупном износу од 2.117.943,00 динара за измирење
трошкова превоза запослених који не користе месечне карте за долазак на посао и одлазак с посла за месец септембар
2013. године за основно образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција 151
– Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 2.117.943,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
210.075.576,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у укупном износу од 612.853,00 динара за измирење
трошкова превоза запослених који не користе месечне карте за долазак на посао и одлазак с посла за месец септембар
2013. године за средње образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.6- Средње образовање, функција 920 – Средње образовање, позиција 152
– Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 612.853,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
85.248.556,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8623/2013-07
У Смедереву, 27. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

328.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у укупном износу од 114.189,00 динара за измирење
трошкова електричне енергије за основно образовање.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5- Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
151 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 114.189,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
207.862.325,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10714/2013-07
У Смедереву, 27. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 400.000,00 динара Кошаркашком клубу
„Смедерево 1953“ за покриће трошкова такмичења у 2013.
години.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
400.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 73.577.209,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10744/2013-07
У Смедереву, 27. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

330.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

329.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 27. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства
у укупном износу од 11.905,00 динара Градском фудбалском савезу Смедерево за Димковић Слободана – Данета из
Смедерева на име обележавања 35 година тренерског рада
23.12.2013. 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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
11.905,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.677.209,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9259/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2013. године

4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

331.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства
у укупном износу од 20.000,00 динара Друштву за спорт и
рекреацију инвалида града Смедерева за одржавање традиционалног турнира „Дан инвалида“.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.665.304,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9624/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 100.000,00 динара Соколском друштву
„Смедерево“ за обележавање јубилеја – стогодишњице постојања и рада 21.12.2013. 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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
100.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.645.304,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10035/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

333.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ

332.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), члана 44., а у вези са чланом 66. став

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,

31. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства
у укупном износу од 15.000,00 динара Боксерском клубу
„Смедеревац“ за измирење дуга и трошкова учешћа у задњем колу Боксерске лиге одржаном у Лазаревцу 07.12.2013.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
15.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.499.304,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10182/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

334.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства
у укупном износу од 46.000,00 динара Рукометном клубу „Смедерево“ ради учешћа на међународном турниру,
који ће се одржати у Београду у периоду од 27.12.201329.12.2013. 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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
46.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 71.545.304,00 динара.

Страна 7 – Број 12

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10350/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

335.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 65.000,00 динара Хору братства Свети
Лука за учешће 5 чланова хора у духовној Академији која
ће се одржати у манастиру Липовац у периоду од 09.01. до
19.01.2014. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 184 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 65.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 17.113.183,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10616/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2013. године, донео је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка), 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
11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 31. децембра
2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства
у укупном износу од 1.000.000,00 динара за потребе ФК
Смедерево и сеоских фудбалских клубова неопходних за
трошкове јесење полусезоне и припреме пролећне сезоне.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
1.000.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 72.677.209,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 16/2012, 6/2013 и 10/2013), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 500.000,00 динара за потребе Сеоских
фудбалских клубова неопходних за трошкове јесење полусезоне и припреме пролећне сезоне.
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 203 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
500.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 73.177.209,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-10877/2013-07
У Смедереву, 30. децембра 2013. године 		

Број 400-10877/2013-07
У Смедереву, 31. децембра 2013. године 		

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 – Број 12

Страна 10 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

31. децембар 2013. године

31. децембар 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 12

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
321. Програм о изменама Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2013. годину

1

322. Решење о разрешењу Првослава Недељковића дужности помоћника градоначелника
града Смедерева

2

323. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

2

324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

3

325. Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун
извршења буџета града Смедерева

3

326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

329. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

5

330. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

5

331. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

6

332. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

6

333. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

6

334. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

7

4

335. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

7

327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

4

336. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

8

328. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

5

337. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

8
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