ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 17

СМЕДЕРЕВО, 28. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
428.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 1.009.570,00 динара за измирење ванредних новчаних помоћи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14- Социјална
заштита-Центар за социјални рад, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 228
– Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 1.009.570,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
81.707.383,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11321/2012-12
У Смедереву, 18. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

429.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 21. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 60, економска
класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна
новчана средства у износу од 107.000,00 динара за измирење ванредних новчаних помоћи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита – Центар за социјални рад, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција
228 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 107.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
81.814.383,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11329/2012-12
У Смедереву, 21. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

430.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 24. децембра
2012. године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 62.200,00 динара за измирење трошкова
платног промета 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
164 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 62.200,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
102.865.654,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11199/2012-12
У Смедереву, 24. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
432.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 25. децембра
2012. године, донео је

Број 400-11169/2012-12
У Смедереву, 24. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
431.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 24. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 220.888,00 динара за измирење трошкова
платног промета 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
163 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 220.888,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
231.813.712,00 динара.

28. децембар 2012. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 61, економска класификација 499 – Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 377.050,00 динара Црвеном крсту Смедерево
за набавку 200 пакета хране по основу Закључка Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева, број 020-201/2012-14 од 14.12.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 377.050,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.339.255,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11123/2012-12
У Смедереву, 25. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

433.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 44., а у вези

28. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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 25. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од 439.000,00 динара за измирење ванредних новчаних помоћи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14- Социјална
заштита-Центар за социјални рад, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција
228 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 439.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
82.253.383,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11447/2012-12
У Смедереву, 25. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
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ја 499 – Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 135.000,00 динара нето на име исплате накнаде
физичким лицима ангажованих на чишћењу снега у децембру 2012. године, а на основу Закључка Градског штаба за
ванредне ситуације, број 020-196/2012-14 од 11.12.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 135.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 7.962.205,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11453/2012-12
У Смедереву, 25. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

435.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 27. децембра
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ

434.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 25. децембра
2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 61, економска класификаци-

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, 10/2012 и 13/2012), 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 71.430,00 динара бруто, односно 60.000,00 динара
нето на име исплате новчаних награда у складу са Одлуком
о додели награда за изузетне резултате и допринос у промовисању града Смедерева, број 400-11506/2012-14 од 25.
децембра 2012. године и то:
- 20.000,00 динара нето, односно 23.810,00 динара у
бруто износу Храниславу Мирковићу, шефу Лучке капетаније у Смедереву,
- 20.000,00 динара нето, односно 23.810,00 динара у
бруто износу Радиши Микићу, проналазачу и
- 20.000,00 динара нето, односно 23.810,00 динара у
бруто износу др Добривоју Станојевићу, редовном професору на Факултету политичких наука у Београду.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 48 – Услуге по уговору, економска класификација 423, у укупном износу од 71.430,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
27.176.695,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

437.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 28. децембра
2012. године, донео је

Број 400-11506/2012-12
У Смедереву, 27. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

436.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 27. децембра
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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
за трошкове путовања у укупном износу од 32.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 47 – Трошкови путовања, економска класификација 422, у укупном износу од 32.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
182.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11567/2012-12
У Смедереву, 27. децембра 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

28. децембар 2012. године

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, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 108.000,00 динара на име недостaјућих
средстава за исплату једнократне помоћи пензионерима
који су остварили право на минималну и мању од минималне пензије по основу запослености, обављања самосталне
делатности и пољопривреде.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 020 – Старост,
позиција 40, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета (једнократна помоћ за пензионере), у укупном износу од 108.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 13.540.699,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11653/2012-12
У Смедереву, 28. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср
438.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), 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 28. децембра
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“,

28. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

број 8/2011, 10/2012 и 13/2012), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна новчана средства у износу од 15.000,00 динара за измирење ванредних
новчаних помоћи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита – Центар за социјални рад, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција
228 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 15.000,00

Страна 5 – Број 17

динара и укупан план средстава ове апропријације износи
82.268.383,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11656/2012-12
У Смедереву, 28. децембра 2012. године 		
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, ср

Страна 6 – Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

28. децембар 2012. године

28. децембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 17

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
428.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1

434.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

3

429.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1

435.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

3

430.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1

436.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

431.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

2

437.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

432.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

2

438.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

433.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

2
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