ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XIII БРОЈ 11
ГРАДОНАЧЕЛНИК
100.
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 10. јула 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), 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
153, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 18.176,40 динара на
име набавке 3 дигитална безконтактна топломера, за потребе
Градске управе Смедерево, а у циљу ублажавања последица
насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и то по Рачуну-Отпремници број 00440 који је достављен од стране Апотека „Смедерево“ Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15-Oпште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130-Опште услуге, позиција 37, економска класификација 426-Материјал, у укупном износу од 18.176,40
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
24.091.125 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 400-4830/2020-07
У Смедереву, 10. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

СМЕДЕРЕВО, 17. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ
101.
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 10. јула 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), 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
153, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 528.000,00 динара
на име набавке 10 протокомера за кисеоник са редуциром
и овлаживачем за боцу, 10 протокомера за кисеоник са
овлаживачем за централни развод и 15 UV лампи 2x15W,
све за потребе Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,
а у циљу ублажавања последица насталих услед болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и то по рачуну
и профактури:
- Neo Stom број 114.2 у износу од 240.000,00 динара,
- ENC d.o.o. Srbija broj 156/20 у износу од 288.000,00
динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 15 - Oпште услуге
локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Цивила одбрана, позиција 145, економска класификација 426-Материјал, у укупном износу од 528.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.340.993,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 2 – Број 11

17. јул 2020. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-4839/2020-07
У Смедереву, 10. јула 2020. године

Број 400-4872/2020-07
У Смедереву, 10. јула 2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

102.

103.

На основу члана 70. 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 10. јула 2020.
године, донела је

На основу члана 70. 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 10. јула 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0010-Стална буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
154, економска класификација 49911-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 562.800,00 динара,
за измирење обавезе по основу предрачуна број 009 фирме
TPS TECHNOMED D.O.O. за трошкове набавке контролно вентилске касете за потребе проширења централног
развода медицинског кисеоника у Општој болници „Свети
Лука“ Смедерево, као и за потрошно место за О2 за потребе
проширења централног развода медицинског кисеоника у
Општој болници „Свети Лука“ Смедерево испостављеном
на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације,
број 87-1-29/2020-02 од 02.07.2020. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 - Цивилна одбрана, позиција 145, економска класификација 426 – Материјал у укупном износу од 562.800,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.903.793,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0010-Стална буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
154, економска класификација 49911-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 843.826,50 динара,
за измирење обавезе по основу предрачуна број 008 фирме
TPS TECHNOMED D.O.O. за трошкове проширења мреже
цевовода централног развода медицинског кисеоника у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево испостављеном на
основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације,
број 87-1-29/2020-02 од 02.07.2020. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 - Цивилна одбрана, позиција 145, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања у укупном
износу од 843.826,50 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 843.827,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

17. јул 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4873/2020-07
У Смедереву, 10. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Страна 3 – Број 11

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4901/2020-07
У Смедереву, 13. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

104.
На основу члана 70. 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 13. јула 2020.
године, донела је

105.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 70. 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 14. јула 2020.
године, донела је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалнe самоуправe, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге нeкласификоване на другом месту, позиција
153, економска класификација 49912-Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 147.392,12 динара за измирење обавезе по основу Рачуна број 57-2/20
предузећа Небојша Кузмановић ПР Биро за инжињерске
делатности Смедерево, Улица Бошка Бухе број 1, Смедерево за трошкове извршене техничке контроле пројекта за
грађевинску дозволу са техничким прегледом пројекта за
извођење пројектно техничке документације за изградњу
магистралног водовода за индустријску зону у Смедереву,
на основу Уговора број 400-2707/2020-03 од 13.03.2020. године и Уговора о донацији „Вода за пословање“ - Израда
извођачког пројекта за магистрални водовод за индустријску зону број донације UNOPS-EUPRO-2018-Grant-028
број 400-9269/2018-08 од 24.10.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге
локалнe самоуправe, програмска активност 0001 -Функционисање локалне самоуправе и градских општина, пројекат
0602-П5 - „Вода за пословање-развој пројекта за извођење
за магистрални цевовод за водоснабдевање индустријске
зоне дуж старог шалиначког пута и пута М - 24 до ковинског моста“, функција 620 - Развој заједнице, позиција 78,
економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 147.393,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 372.993,00 динара.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалнe самоуправe, Програмска активност 0010-Стална буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге нeкласификоване на другом месту, позиција
154, економска класификација 49911-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 302.400,00 динара
за измирење обавезе по следећим рачунима фирме SWAN
LAKE DOO KOVIN, Дунавска број 77, Ковин, испостављеним на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-30/2020-02 и Закључка Градоначелнице
града Смедерева број 400-4850/2020-07, и то:
-151.200,00 динара по основу рачуна број 1424/20 од
11.07.2020. године фирме SWAN LAKE DOO KOVIN на
име испоруке 750 литра алкохола;
-151.200,00 динара по основу рачуну број 1425/20 од
11.07.2020. године фирме SWAN LAKE DOO KOVIN на
име испоруке 750 литра алкохола.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Опште
услуге локалнe самоуправe, програмска активност 0001
-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 220 - Цивилна одбрана, позиција 145, економска класификација 426 - Материјал у укупном износу од
302.400,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 10.206.193,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 4 – Број 11

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

17. јул 2020. године

Градоначелница града Смедерева доноси
ОД Л У КУ

Број 400-4850/2020-07
У Смедереву, 14. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

106.
На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка
3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 87/2018) и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст), на предлог Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева са 151. седнице, одржане 17. јула
2020. године,

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1. Проглашава се ванредна ситуација на територији града Смедерева, због елементарне непогоде проузроковане
ширењем епидемије заразне болести COVID-19, на територији града Смедерева.
2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите
живота и здравља становништва.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-65/2020-07
У Смедереву, 17. јула 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

100.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1

101.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1

102.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

2

103.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

2

104.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

3

105.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

3

106.

Одлукa о проглашењу ванредне ситуације
на територији града Смедерева

4
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