ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XII БРОЈ 7

СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
172
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон,
43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и
95/2018-др. закон), члана 41. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број
2/2019-пречишћен текст) и тачке 6. Решења о отварању
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 5/2010),
а по претходно прибављеној сагласности Министарства
заштите животне средине, број 401-00-00081/2019-02 од
25.12.2019. године,
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2019. године, донела је
П Р О Г РА М
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2019.
годину (,,Службени лист града Смедереваˮ, брoj 1/2019) и
Програму о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева

за 2019. годину од 19. јула 2019. године, тачка 2. мења се
и гласи:
,,2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 76.385.777,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то од:
-н
 акнада за загађивање животне
10.000,00 динара
средине
-н
 акнада за супстанце које оште100.000,00 динара
ћују озонски омотач и накнада за
пластичне кесе
-п
 осебна накнаде за заштиту и
40.000.000,00 динара
унапређивање животне средине
95.000.000,00 динара
-н
 акнада од емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и одложеног
отпада
- остатак наменских средстава од
871.777,00 динараˮ
Републике за пројекат уклањања
дивљих депонија - Дуго поље у
Радинцу уплаћено 20.12.2010.
2. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2019.
годину (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 1/2019) и
Програму о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева
за 2019. годину од 19. јула 2019. године у тачки 3. Табела:
Пројекат/план/програм/активност мења се и гласи: ,,

Пројекат/план/програм/активност
Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Израда пројекта за трансфер станицу комуналног отпада
Израда пројекта „Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада „Годоминско
поље“ у Смедереву’’ (суфинансирање - Зелени фонд)
Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг земљишта
Повремене циљане контроле загађења животне средине
Мониторинг ваздуха
Мониторинг вода и земљишта: саобрaћајница и ПКЦ
Затварање пијезометра бр. 2 на к.п. 233/60 КО Смедерево и изградње новог

Износ
5.000.000,00
4.000.000,00
500.000,00
350.000,00
122.000,00
3.000.000,00
600.000,00
480.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

15.206.956,24

Уклањањe ‘’дивљих депонија’’

34.931.040,67
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31. децембар 2019. године

Израда Локалног плана управљања отпадом
Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Споменик природе „Шалиначки луг“ и заштићена појединачна стабла

4.788.000,00
500.000,00

Пренете обавезе из 2018. године
Повремене циљане контроле загађења животне средине

78.000,00

Израда Програма енергетске ефикасности

2.460.000,00

Mониторинг ваздуха

90.000,00

Мониторинг буке

46.000,00

Превентивно уклањање отпада

2.068.959,33

Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

1.293.043,76

Oстатак наменских средстава од Републике за пројекат уклањања депоније -Дуго поље у Радинцу
уплаћено 20.12.2010.
УКУПНО

871.777,00
76.385.777,00

3. Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
града Смедерева за 2019. годину објавити у ,,Службеном
листу града Смедереваˮ.
Број 501-305/2018-07
У Смедереву, 30. децембра 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

173.
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,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018, 3/2019 и 4/2019), раздео 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, пози-

ција 143, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 3.661.945,00
динара на име обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола, на име трошкова локацијских услова на
основу рачуна од јавних предузећа и на име обавезе сталних трошкова за услуге електричне енергије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 1-Становање,
урбанизам и просторно планирање, Програмска активност
1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функција 620-Развој заједнице, позиција 212, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу од
667.020,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.400.000,00 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, позиција 265, економска класификација 424-Специјализоване
услуге у износу од 994.925,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.000.000,00 динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа Програм 2-Комуналне
делатности, Програмска активност 1102-0001- Управљање/
одржавање јавним осветљењем, функција 640-Улична расвета, позиција 214, економска класификација 421–Стални
трошкови у износу од 2.000.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 86.300.000,00 динара.
5. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
6. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5716/2019-07
У Смедереву, 30. децембра 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

31. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

174.
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,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2019. године, донела је

Страна 3 – Број 7

ковани на другом месту, позиција 128, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти (куповина стамбеног простора) у износу од 350.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.040.720,00 динара.
5. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
6. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9365/2019-07
У Смедереву, 30. децембра 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018, 3/2019 и 4/2019), раздео 4-Градска управа,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, функција
160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 143, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
898.827,00 динара, и то:
-на име обавезе за исплату специјализоване услуге набавке радова-побољшање приступачности објекта Градске
управе града Смедерева за слепа и слабовида лица износ од
498.827,00 динара;
-на име обавезе за порезе, обавезне таксе, казне, пенале
и камате код Пројекта ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији износ од 50.000,00 динара и
-на име обавезе за ануитете за отплату станова износ од
350.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001Функционисање локалне самуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, позиција 26, економска
класификација 424-Специјализоване услуге у износу од
498.827,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 19.463.827,00 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-П1 ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
у ликвидацији, функција 451-Друмски саобраћај, позиција
42 економска класификација 482-Порези, обавезне таксе,
казне, пенали и камате у износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 250.000,00
динара.
4. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602–0001Функционисање локалне самуправе и градских општина,
функција 660-Послови становања и заједнице некласифи-

175.
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,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018, 3/2019 и 4/2019), раздео 4-Градска управа,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, функција
160–Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 143, економска класификација 49912-Tекућа
резерва, одобравају се средства на име обавезе за исплату
накнаде одборницима и члановима радних тела Скупштине
града и на име осталих дотација и трансфера у укупном
износу од 680.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1-Скупштина града, Програм 16–Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност
2101-0001–Функционисање Скупштине, функција 111-Извршни и законодавни органи, позиција 6, економска класификација 423-Услуге по уговору (накнада одборницима
и накнада члановима радних тела), у укупном износу од
650.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 26.600.000,00 динара.
3. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1-Скупштина града, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност
2101-0001–Функционисање Скупштине, функција 111-Из-
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вршни и законодавни органи, позиција 7, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 508.550,00 динара.
4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-10464/2019-07
У Смедереву, 30. децембра 2019. годин
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

176.
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,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. децембра
2019. године, донела је

31. децембар 2019. године
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018, 3/2019 и 4/2019), раздео 4-Градска управа,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 143, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства на име исплате јубиларних
награда за запослене у Градској управи града Смедерева у
износу од 2.500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, позиција 22, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи,
у укупном износу од 2.500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 4.100.000,00 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 400-11735/2019-07
У Смедереву, 30. децембра 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
172.

173.

Програм о изменама и допунама Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Смедерева
за 2019. годину

1

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

2

174.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

3

175.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

3

176.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 4621-907 и 4621-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 30 примерака

