ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 7

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

64.
На основу члана 56., а у вези са члановима 46, 47,
48. и 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
18. марта 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
11. И 18. МАЈА 2008. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године, и то:
1. Јовици Петровићу, са Изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“
2. Александри Николић, са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“
3. Ивану Станковићу, са Изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
На 9. седници Скупштине града Смедерева одржаној
26. фебруара 2009. године утврђен је престанак мандата Андреји Павловићу, одборнику Скупштине града Смедерева изабраном са Изборне листе „За европску
Србију – Борис Тадић“ са 24. фебруаром 2009. године, пре
истека времена на које је изабран због преузимања посла,
који је у складу са законом неспојив са функцијом одборника.
Такође, утврђен је престанак мандата и Добрисаву
Јовановићу и Љиљани Глигоријевић, одборницима

СМЕДЕРЕВО, 30. AПРИЛ 2009. ГОДИНЕ

Скупштине града Смедерева изабраним са Изборне листе
„Српска радикална странка – Томислав Николић“ са 26. фебруаром 2009. године, пре истека времена на које су изабрани, с обзиром да је подносилац Изборне листе, у име
одборника, председнику Скупштине града поднео њихове
бланко оставке на функцију одборника у Скупштини града Смедерева.
Како је наведеним лицима у складу са законом престао
одборнички мандат, то је Изборној комисији за избор одборника Скупштине града Смедерева упућено обавештење
у вези са престанком њихових мандата пре истека времена
на које су изабрани.
У складу са Законом, Изборна комисија је спровела
прописани поступак и Скупштини града Смедерева доставила извештај о додели нових одборничких мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) утврђено да
о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја
Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, то је Скупштина у складу са чланом 6.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008) образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана која су предложиле три изборне листе које су добиле
навећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборници су предали Одбору своја уверења о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја
Изборне комисије утврдио да су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из Извештаја
Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини
града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу
извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у
року од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-151/2009-11
У Смедереву, 18. марта 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

30. април 2009. године
Р Е Ш Е Њ Е

ГРАДСКО ВЕЋЕ
65.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ
ЦЕНОВНИКА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
НА ЗЕЛЕНОЈ И МЛЕЧНОЈ ПИЈАЦИ У
СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на допуну Ценовника пијачних
услуга на Зеленој и Млечној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево, број 26/5-11
од 30.01.2008. године, коју је усвојио Управни одбор на седници од 9.01.2009. године, тако што се у одељку II – Закуп
и резервација слободног пијачног простора, у оквиру закупа и резервације на Млечној пијаци, додаје:
Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (први
закупац) са наплатом дневне пијачнине
(месечно)

2.355,93

2.780,00

Резервација расхладне витрине за
продају млечних производа (други
закупац) са наплатом дневне пијачнине
(месечно)

1.111,86

1.312,00

Резервација пијачног простора за
постављање расхладних витрина за
продају млечних производа по м2 (са
наплатом дневне пијачнине) – месечно

1.271,19

1.500,00

II
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењиваће се
од 1. маја 2009. године.

цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је

III

Р Е Ш Е Њ Е

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-4/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

66.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), 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

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИКЕ
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на ценовнике пијачних услуга
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево, које
је усвојио Управни одбор на седници од 9.03.2009. године и то:
1. Ценовник пијачних услуга на зеленој пијаци и
млечној пијаци у Смедереву, број 8/2-5 од 9.03.2009.
године,
2. Ценовник пијачних услуга на зеленој пијаци на
Царини, број 8/2-3 од 9.03.2009. године и
3. Ценовник пијачних услуга на сточној пијаци у
Смедереву, број 8/2-2 од 9.03.2009. године.
II
Цене утврђене ценовницима из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. маја 2009. године.

30. април 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
III

Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на ценовнике пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 13/2008).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-6/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

67.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ У
СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

Страна 3 – Број 7

- закуп и резервација киоска у власништву
Јавног комуналног предузећа„Комуналац“
Смедерево
1.833,90 дин. 2.164,00 дин.
Дневна пијачнина
Заузет простор на тезги без месечне закупнине
- затворена велика тезга 151,69 дин.
179,00 дин.
- мала тезга
83,90 дин.
99,00 дин.
- за половну робу
34,75 дин.
41,00 дин.
Заузети простор по м2 без месечне закупнине
- заузети простор по м2
(дневно)
81,36 дин.
96,00 дин.
2
- заузети простор по м
за половну робу (дневно) 34,75 дин.
41,00 дин.
- заузети простор за кабасту
робу (дневно)
43,22 дин.
51,00 дин.
Закуп слободног пијачног простора по м2 (месечно)
За постављање киоска и другог монтажног објекта
- екстра зона
713,56 дин.
842,00 дин.
- I зона пијаце
509,32 дин.
601,00 дин
- II зона пијаце
455,93 дин.
538,00 дин.
За постављање мањег монтажног објекта
- заузеће слободног пијачног
простора поред
продајних објеката
1.227,97 дин. 1.449,00 дин.
Остале пијачне услуге
- коришћење WC-a
– 1 употреба
- коришћење WC-a
– месечно
- накнада за одржавање
-месечно

7,19 дин.

8,50 дин.

101,51 дин.

120,00 дин.

509,32 дин.

601,00 дин.

I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево број 8/2-8 од 9.03.2009. године и
то:
Закуп и резервација пијачних тезги (месечно)

За заузеће простора мањег од 1 м 2 наплаћиваће се
као м 2.
За заузеће простора преко од 1 м 2 наплаћиваће се
као 2 м 2.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за исти
пијачни објекат примењује се поступак лицитације.

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

Затворена тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце

II
3.370,34 дин. 3.977,00 дин.
2.655,93 дин. 3.134,00 дин.

Отворена тезга за продају половне робе
- II зона пијаце
1.875,42 дин. 2.213,00 дин.
Мала тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце

3.065,25 дин. 3.617,00 дин.
2.550,85 дин. 3.010,00 дин.

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. маја 2009. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист
општине Смедерево“, број 13/2008).
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
IV

Решење
Смедерева”

објавити

у

“Службеном

листу

града

Број 38-11/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године

30. април 2009. године

по врсти делатности која се у објекту обавља, утврђеној
за приватне предузетнике, а уколико делатност није
набројана, онда као предузетници I групе.
Код предузетника чија је површина пословног
простора већа од 125 м2 примењиваће се ценовник за
привредна друштва, установе, удружења и др.
Цене су исказане на месечном нивоу.

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
маја 2009. године.

68.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА
СМЕЋА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга изношења и депоновања смећа Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист
општине Смедерево“, број 13/2008).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 38-7/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга изношења
и депоновања смећа
Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево број 8/2-4 од 9.03.2009. године и
то:
Цена без ПДВ-а

1. домаћинства
- изношења и депоновања смећа
2,77 дин/м2

Цена са ПДВ-ом

2,99 дин/м2

2. приватни предузетници (паушални износ)
I група
294,44 дин/мес. 318,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
II група
488,89 дин/мес. 528,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
III група
684,26 дин/мес. 739,00 дин/мес.
- изношење и депоновање смећа
3. привредна друштва, установе, удружења и др.
I затворени простор
5,67 дин/м2
- изношење и депоновање смећа

6,12 дин/м2

II отворени простор
0,77 дин/м2
- изношење и депоновање смећа

0,83 дин/м2

4. 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

69.
На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА КВАНТАШКОЈ ПИЈАЦИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на
Ценовник услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево број 8/2-9 од 9.03.2009. године и
то:

30. април 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 – Број 7
I

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

1.Резервација пијачног простора за постављање
возила (месечно)
4.469,49 дин. 5.274,00 дин.
2. Дневна пијачна такса за постављање возила
до 3 тоне
150,85 дин.
178,00 дин.

Даје се сагласност на Ценовник обавезних
трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 8/2-1 од 9.03.2009. године и
то:
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

3. Дневна пијачна такса за постављање возила
преко 3 тоне
196,61 дин.
232,00 дин.
4. Дневна пијачна такса за постављање
празног возила
100,85 дин.

1. Услуге сахрањивања:
- копање гробног места 2.230,56 дин. 2.409,00 дин.
- трошкови сахрањивања 416,67 дин. 450,00 дин.
- коришћење капеле
416,67 дин. 450,00 дин.

19,00 дин.

5. Заузеће пијачних простора по м2 (дневно)
46,61 дин.
55,00 дин.
6. Коришћење WC-a (једна употреба)
8,98 дин.
7. Коришћење WC-a
(месечно)

127,12 дин.

10,00 дин.

2. Закуп и одржавање:
- закуп једног гробног места
(годишње)
181,48 дин.

196,00 дин.

150,00 дин.

- одржавање гробља за једно
гробно место
119,44 дин.

129,00 дин.

- закуп земљишта за гробницу
по м2 (годишње)
119,44 дин.

129,00 дин.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
маја 2009. године.

- одржавање гробља по м
гробнице (годишње)

2

74,07 дин.

80,00 дин.

- резервација места за гробницу
по м2 за једну годину
1.669,44 дин. 1.803,00 дин.

III
Даном примене цене утврђене овим Решењем престаје
да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 13/2008).

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог
Решења примењиваће се од 1. маја 2009. године.

IV

III

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-12/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
70.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ОБАВЕЗНИХ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

II

Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист
општине Смедерево“, број 13/2008).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-8/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

71.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), 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),

Страна 6 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градско веће града Смедерева, на 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО

30. април 2009. године
IV

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-17/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

I
Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, број 01-338/1
од 31.03.2009. године, и то:
1. Корисници у стамбеним објектима
- са канализацијом
23,82 дин/м3
- без канализације
19,83 дин/м3
2. Установе
- са канализацијом
- без канализације

47,60 дин/м3
39,68 дин/м3

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

71,42 дин/м3
59,51 дин/м3

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
маја 2009. године.
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 општине Смедерево“, број
13/2008).
Ред.
бр.

НАЗИВ УСЛУГЕ/јед.мере

72.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОСИМ УСЛУГА
ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ
СА ОДВОЂЕЊЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник комуналних
услуга (осим услуга производње и дистрибуције воде
са одвођењем) Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Смедерево, број 01-338/3 од 31.03.2009. године, и то:
ЦЕНА

1.

Вома корисници у стамбеним објектима /х

4.586,27

2.

Вома привреда и остали корисници /х

5.962,17

3.

Вома индустрија /х

7.750,83

4.

Вома корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

5.503,53

5.

Вома привреда ван територије града Смедерева /х

7.154,61

6.

Вома индустрија ван територије града Смедерева /х

9.300,99

7.

Фекалка корисници у стамбеним објектима /ц

3.151,06

8.

Фекалка привреда и остали корисници /ц

4.096,39

9.

Фекалка индустрија /ц

5.325,19

10.

Фекалка корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

3.781,27

11.

Фекалка привреда и остали корисници ван територије
града Смедерева /ц

4.915,67

12.

Фекалка индустрија ван територије града
Смедерева / ц

6.390,36

30. април 2009. године
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13.

Цистерна пијаће воде корисници у стамбеним објектима /ц

3.087,05

14.

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

4.031,17

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

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

4.815,81

Чишћење и одржавање сливника атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 70% ручно; 30% машински
Обрачун за један сливник
Чишћење и одржавање шахтова атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 50% ручно; 50% машински
Обрачун за један шахт
Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
100 – 300 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна
Обрачун по м
Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
300 – 500 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна
Обрачун по м
Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку
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
Чишћење и испирање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама
„Ћириловац“ и „Петријево“
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку
Одгушење канализације сајлом
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун по м

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
маја 2009. 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 ЈКП „Водовод“ Смедерево
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2008).
IV
објавити

у

785,42

1.566,63

718,46

1.005,87

5.970,91

9.531,36

9.531,36

250,29

73.

II

Решење
Смедерева“.

3.704,47

„Службеном

листу

града

Број 38-16/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), 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 31. седници
одржаној 30. априла 2009. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

Страна 8 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

30. април 2009. године

I
Даје се сагласност Јавном предузећу за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево на:
1. Цене производње и дистрибуције топлоте:
- Стамбени простор
- Установе
- Пословни простор

Цена без ПДВ-а
20,18 дин/м3 (52,47 дин/м2)
40,36 дин/м3 (104,94 дин/м2)
60,54 дин/м3 (157,40 дин/м2)

Цена са ПДВ-ом
21,79 дин/м3 (56,65 дин/м2)
43,58 дин/м3 (113,30 дин/м2)
65,37 дин/м3 (169,95 дин/м2)

2. Цене грејања по kWh за објекте где постоје мерачи топлоте:
Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
- Стамбени простор
3,515 дин/ kWh
3,796 дин/ kWh
- Пословни простор
4,215 дин/ kWh
4,552 дин/ kWh
За редовно измирење рачуна и даље се одобрава попуст од 5% до 20-ог у месецу за претходни
месец.

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
маја 2009. 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 3/2008).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-14/2009-11
У Смедереву, 30. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
74.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. марта 2009.
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуке о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009. године,
раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се новчана средства Предузећу за трговину и услуге
„PAMER“ ДОО из Београда, Дринчићева 3/7, у износу од
108.058,50 динара са обрачунатим ПДВ-ом за извршене
услуге израде идејног решења, визуелизације, макете и 3
D модела за олимпијски базен у Смедереву, на позицији
„Спортски центар“ на рачун број 265-1630310004859-88
код Raiffeisen bank.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1.
Наменска средства за развој комуналне инфраструктуре,
функционална класификација 620 – Развој заједнице,
позиција 48 – Наменска средства за развој комуналне
инфраструктуре (базен-учешће буџета града Смедерева),
економска класификација 511, у укупном износу
од 108.058,50 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 399.518,50 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1340/2009-11
У Смедереву, 23. марта 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

30. април 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

75.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 1. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009. године,
раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 20.000,00 динара Удружењу
Рома Смедерева на име финансијске помоћи у организацији
прославе у насељу Мали Кривак, поводом обележавања
Светског дана Рома.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална
класификација 860 – Рекреација, култура и вере
некласификоване на другом месту, позиција 67 – Дотације
осталим удружењима грађана, економска класификација
481, у укупном износу од 20.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.260.000,00 динара.
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Градоначелник града Смедерева, дана 2. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009.године,
раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се додатна новчана средства у износу од 30.000,00 динара
Градском културно-уметничком друштву „Смедерево“ за
организацију Фестивала фолклорних ансамбала Србије,
који је одржан 14.03.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 120 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 16.254.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-961/2009-11
У Смедереву, 2. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1517/2009-11
У Смедереву, 1. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

76.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),

77.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
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града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009.године,
раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се додатна новчана средства у укупном износу од
62.000,00 динара за измирење обавеза према СП „Ласта“
а.д. Београд за обављен превоз деце из сеоских средина у
оквиру Новогодишњег програма „Зимска бајка“ у износу
од 42.000,00 динара, као и за обављен превоз за удружење
жена МЗ „Златно брдо“ дана 07.03.2009. године у износу
од 20.000,00 динара на текући рачун број 105-4728-07 AИК
банка.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 38 – Текуће субвенције
предузећима, економска класификација 454, у укупном
износу од 62.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 7.062.000,00 динара.

30. април 2009. године

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 67 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном износу од
7.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 3.267.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-883/2009-11
У Смедереву, 7. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1639/2009-11
У Смедереву, 6. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

78.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009. године,
раздео 2 – Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 7.000,00
динара Удружењу Рома „w 21“ Смедерево - Враново, за
обележавање Светског дана Рома осмог априла на текући
рачун број 355-1067187-52 код Војвођанске банке.

79.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 7. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009.године,
раздео 2–Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се новчана средства у укупном износу од 7.000,00 динара
Удружењу Ромске омладинске мреже из Смедерева за
обележавање Светског дана Рома осмог априла на текући
рачун број 220-91245-91 код Pro Сredit banke.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 67 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном износу од
7.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 3.274.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

30. април 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1579/2009-11
У Смедереву, 7. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

80.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. априла 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“,број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана
средства у износу од 250.465,00 динара на име измирења
друге и треће рате за штампање 300 примерака књиге
„Смедеревске Светосавске свечаности“, аутора Радета
Јовановића, штампарији NEWPRESS Смедерево на рачун
број 160-240130-08 код Интеза банке у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 120 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 250.465,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 16.504.465,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1427/2009-11
У Смедереву, 9. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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81.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства
у износу од 600.000,00 динара НИ ДОО „Наш глас“
Смедерево за закључивање Уговора о обезбеђивању јавног
информисања грађана за период април, мај и јун 2009.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Информисање,
функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, позиција
127–Услуге по уговору, економска класификација 423,
у укупном износу од 600.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.600.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1740/2009-11
У Смедереву, 10. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

82.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а
у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
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члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства
у износу од 7.000,00 динара Спортском Романо клубу
„Маки“ из Смедерева за организовање турнира у малом
фудбалу који се одржава 08.04.2009. године, поводом Дана
Рома, на рачун Клуба број 245-0141732701034-35.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143–Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 7.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 38.058.000,00 динара.

30. април 2009. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства
у износу од 20.000,00 динара Кинолошком друштву
Смедерево на име финансијске помоћи за покриће дела
трошкова организације манифестација овог Друштва.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 67 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.294.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-853/2009-11
У Смедереву, 15. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1583/2009-11
У Смедереву, 10. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

83.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

84.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у
укупном износу од 30.000,00 динара Предузећу за превоз
путника на води-Самосталном бродарском друштву
„Водомар“ о.д. Смедерево за набавку кормиларског точка

30. април 2009. године
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и стакла за бродске прозоре у оквиру изградње путничког
дрвеног брода-чамца типа Шајка, у циљу обогаћивања
туристичке понуде Смедерева.
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Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ а примењиваће се од 16.04.2009. године.

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 38 – Текуће субвенције
предузећима, економска класификација 454, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 7.092.000,00 динара.

Број 02- 222 /2009-13
У Смедереву, 22.априла 2009. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

86.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-298/2009-11
У Смедереву, 15. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

85.

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 58. став 3., а у вези са чланом 66. став
4. и 8. Закона о локалној самоуправи „(„Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) , члана 56. Статута
града Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 25. Одлуке о организацији Градске управе
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2008)
Градоначелник града Смедерева дана 22. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ
I
Ирена Кунић, ССС, поставља се за помоћника
градоначелника града Смедерева за област информисања.
II
Задатак помоћника градоначелника града Смедерева
је да покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава
мишљења у вези са питањима која су од значаја за
информисање о раду органа града Смедерева и у том циљу
сарађује са јавношћу и медијима.
III
Коефицијент за обрачун и исплату плате именоване,
утврђен је Одлуком о платама и накнадама изабраних и
постављених лица у органима града Смедерева и накнадама
за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева
број 120-714/2008-08 од 17. децембра 2008 године.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се новчана средства
Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву у износу
од 565.970,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у
здравственим амбулантама у сеоским и градским месним
заједницама и Хитној помоћи за период од 01.03.2009.
године до 31.03.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална
класификација 111 – Извршни и законодавни органи,
позиција 40 – Донације и трансфери осталим нивоима
власти, економска класификација 463, у укупном износу
од 565.970,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 9.584.627,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-441/2009-11
У Смедереву, 22. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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87.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
9/2002, 87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005
- други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка
другог закона, 85/2006 и 86/2006 -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 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. априла
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуком о допунском буџету
града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване

30. април 2009. године

на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у
износу од 50.000,00 динара Кошаркашком клубу “BASKET
IN & NV” Смедерево за учешће у Летњој сениорској лиги
Србије 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143–Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 38.108.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1656/2009-11
У Смедереву, 24. априла 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

30. април 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

1

ГРАДСКО ВЕЋЕ
65. Решење о давању сагласности на допуну Ценовника пијачних услуга на Зеленој и
Млечној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
66. Решење о давању сагласности на ценовнике пијачних услуга Комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево
67. Решење о давају сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево
68. Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга изношења и депоновања смећа
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево
69. Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга на кванташкој пијаци Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
70. Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
71. Решење о давању сагласности на Ценовник
воде за пиће Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Смедерево

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
64. Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и
18. маја 2008. године

Рег. бр.

2

2

3

4

4

5

5

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

6

73. Решење о давању сагласности на цене
производње и дистрибуције топлоте Јавног
предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево

7

74. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

8

75. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

76. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

77. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

9

78. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

10

79. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

10

80. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

11

81. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

11

82. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

11

83. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

12

84. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

12

85. Решење о постављењу

13

86. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

13

87. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

14
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