ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 19. ЈАНУАР 2009. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

1.
На основу члана 16. Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број
7/2008) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. јануара
2009. 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 и поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на рачун –
Извршење буџета града, која директни и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање
расхода у 2008. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Смедерево за
2008. годину („Службени лист општине Смедерево“, број
15/2007 и 3/2008) и Одлуком о допунском буџету града
Смедерева за 2008. годину („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008) закључно са 31. децембром 2008. године.
Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1.
овог члана односи се на директне и индиректне кориснике буџетских средстава из члана 16. Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008), осим корисника које су наменски
или уговором (трансфер од вишег нивоа власти са дефинисаним роком правдања средстава) добили средства преко
буџета града Смедерева.
Члан 2.
Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника у складу са
овим Правилником, на рачун извршења буџета града Смедерева и то најкасније до 31. јануара 2009. године.

Члан 3.
Индиректни
корисници
буџетских
средстава
достављају надлежном директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, на обрасцу СНС – Спецификација неутрошених средстава, најкасније до 21. јануара 2009. године.
Директни корисници буџетских средстава достављају
Одељењу за финансије и пословни простор збирне
спецификације неутрошених средстава индиректних корисника за које су надлежни, опредељени према главама,
односно функцијама којима су означени индиректни корисници буџетских средстава.
Збирне спецификације из става 2. овог члана достављају
се на Обрасцу ЗСНС – Збирна спецификација неутрошених
средстава, најкасније до 28. јануара 2009. године.
Директни корисници буџетских средстава који имају
неутрошена буџетска средства из члана 1. овог Правилника, достављају Одељењу за финансије и пословни простор спецификацију неутрошених средстава опредељених
на име расхода за рад у оквиру надлежности тог директног корисника, осим расхода који се односе на индиректне
буџетске кориснике.
Спецификација из става 4. овог члана подноси се на
Обрасцу СНС, најкасније до 21. јануара 2009. године.
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај Правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава из члана 1. овог Правилника који су
укључени у систем консолидованог рачуна трезора града
Смедерева у 2008. години, а од 1. јануара 2009. године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Правилник објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-41/2009-11
У Смедереву, 15. јануара 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 2 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

19. јануар 2009. године

град“, „Златно брдо“, „Карађорђев дуд“, „Лештар“, „Ладна
вода“, „Папазовац“, „Плавинац“, „Славија“, „Свети Сава“,
„Царина“ и „25. мај“.
2.

2.
На основу члана 24. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 17.
став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду месних
заједница у општини Смедерево („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 18/2002 и „Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004 и 11/2004), доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
1.
Расписујем изборе за чланове савета месних
заједница у граду Смедереву за 29. март 2009. године, и то
за следеће месне заједнице: Бадљевица, Биновац, Водањ,
Враново, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе, Лугавчина, Мала Крсна, Мало Орашје,
Михајловац, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Скобаљ, Суводол, Удовице, Шалинац, „Доњи

Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку
12. фебруара 2009. године.
3.
Избори за чланове савета месних заједница у граду
Смедереву спровешће се у складу са Одлуком о образовању,
организацији и раду месних заједница у општини Смедерево.
4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-14/2009-11
У Смедереву, 19. јануара 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

1.

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

1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
2.

Одлука о расписивању избора за чланове савета
месних заједница у граду Смедереву

2

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 223-354, 221-907 и 221-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 120 примерака

