ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IX БРОЈ 13

СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

294.
На основу члана 59. ставoва 4. и 5. 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 и 99/2016) и члана 43. Статута града Смедерева
( „Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и 10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 26. децембра
2016. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно
функцијама, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава, најкасније до 10. јануара 2017. године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација два
или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца
из става 1. овог члана директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара 2017. године врше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су
пренели средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава одштампан је уз овај Правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава, која
су у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015,
1/2016, 9/2016 и 11/2016), до истека фискалне године, пренета корисницима буџетских средстава града Смедерева, а
нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше корисници буџетских средстава града Смедерева до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун - град Смедерево - рачун за извршење буџета - Смедерево, број 840-20640-94.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.
исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава града Смедерева одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених буџет-

Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике
буџетских средстава којима су пренета средства до истека
фискалне године, а који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015).
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-8939/2016-07
У Смедереву, 26. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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295.
На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон,
43/2011-одлука УС и 14/2016), члана 43. став 1. тачка 6.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст и 10/2016) и тачке 6.
Решења о отварању Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, број 5/2010), а по претходно прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
број 401-00-04539/2016-09 од 16.12.2016. године,
Градоначелница града Смедерева, дана 27. децембра
2016. године, донела је
П Р О Г РА М
O ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 3/2016 и
10/2016), тачка 2. мења се и гласи:
,,2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 85.374.365,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине која се
наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање
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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:
- накнада за загађивање животне средине
- накнада за супстанце које
оштећују озонски омотач и
накнада за пластичне кесе
- посебна накнаде за заштиту
и унапређивање животне
средине
- накнада од емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и одложеног отпада
- уклањања дивљих депонија Дуго поље у Радинцу
уплаћено 20.12.2010.
- неутрошена средства остварених прихода од наменске
накнаде из претходне 2015.
године

575.000,00 динара
100.000,00 динара
35.149.283,00 динара
3.000.000,00 динара
21.786.025,00 динара

24.764.057,00 динара‘‘

2. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 3/2016 и
10/2016), у тачки 3. Табела: Пројекат/план/програм/активност мења се и гласи: ,,

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Tрансфер станице за сакупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада
и линијом за компостирање биоразградивог отпада (израда пројектне документације)

4.200.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг земљишта
Повремене циљане контроле загађења животне средине
Мониторинг ваздуха
Мониторинг процедних вода и земљишта приликом употребе троске на к.п. 233/60 (хала) и к.п.
233/39 (саобраћајница)
Мониторинг вода и земљишта након санације „дивље“ депоније „Дуго поље“ (Израда пројекта
хидрогеолошког истраживања са пијезометрима)

200.000,00
350.000,00
1.055.493,20
1.940.974,00
600.000,00
500.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
Уклањањe „дивљих депонија“
Израда плана побољшања квалитета ваздуха
Стратегија за депоније (Израда ЛЕАП-а)

15.652.507,36
25.500.000,00
3.000.000,00
4.176.000,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Споменик природе „Шалиначки луг“ и заштићена појединачна стабла

500.000,00

Пренете обавезе из 2015. године
Студија оправданости Tрансфер станице за сакупљање комуналног отпада са линијом за
сепарацију рециклабилног отпада и линијом за компостирање биоразградивог отпада (израда
пројектне документације)

4.200.000,00
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-мониторинг буке

108.000,00

-повремене циљане контроле загађења животне средине

92.000,00

-мониторинг ваздуха

1.165.872,80

Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

347.492,64

Уклањање сметлишта „Дуго поље“ у Радинцу

21.655.675,72

Пројектна документација за санацију, затварање и рекултивацију сметлишта „Дуго поље“ у
Радинцу

130.350,00
85.374.365,00

УКУПНО
3. Програм о изменама Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2016. годину објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 501-34/2016-07
У Смедереву, 27. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

425–Текуће поправке и одржавање-Чишћење и санација
изливања Петријевског колектора, у укупном износу од
938.796,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 5.075.676,00 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 400-9139/2016-07
У Смедереву, 28. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

296.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и
10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 938.796,00 динара на име обезбеђења недостајућих средстава за изведене радове на санацији изливања Петријевског колектора по Окончаној ситуацији број 47/016
од 28.12.2016. године Предузећа „28. јуни“ а.д. Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 421–
Пољопривреда, позиција 105, економска класификација

297.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и
10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 41.364,00 динара на име обезбеђења средстава за
финансирање услуге израде машинског пројекта за извођење инсталација централног грејања за површину од 250,3
м2 са котларницом на пелет и израду елабората енергетске ефикасности за постојеће стање и мера за побољшање

30. децембар 2016. године
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после реконструкције објекта Основне школе „Светитељ
Сава“ Друговац, Подручно одељење Бадљевица.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130–Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423–Услуге по уговору, у укупном износу од 41.364,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.092.364,00 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 400-8057/2016-07
У Смедереву, 29. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р

298.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016др. закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и
10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 79, економска класификација
49911-Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 584.180,00 динара на име накнаде штете настале
услед санације клизишта у Улици дунавској у Смедереву у
складу са закљученим споразумима, и то:
- 330.480,00 динара на име надокнаде штете Богичевић Милану из Смедерева за уклоњену постојећу гаражу
и извршену измену границе између кп. бр. 3797 и парцеле
Улице дунавске (кп. бр. 13326), на штету кп. бр. 3797, у површини од 09м2, уплатом на рачун број 200-47723841-14,
- 217.220,00 динара на име надокнаде штете Станојевић
Радмили, Јокић Милошу, Ивковић Александри и Пауновић
Верици за уклоњен постојећи помоћни обjекат, извршену
измену граница између кп. бр. 3794 и парцеле Улице дунавске, уписана у лист непокретности 14569 КО Смедерево,
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јавна својина града Смедерева, на штету кп. бр. 3794, у
површини од 16м2, уплатом ¾ износа (162.915,00 динара
) на рачун Станојевић Радмиле, број 200-23513765-37 и ¼
износа (54.305,00 динара) на рачун Пауновић Верице, број
200-41471999-08 и
- 36.480,00 динара на име надокнаде штете наследницима пок. Игњатовић Благоја (Јестровић Даници и Игњатовић Горици) за извршену измену границе између кп. бр.
3792 и парцеле Улице дунавске (кп. бр. 13326, уписана у
лист непокретности 14569 КО Смедерево, јавна својина града Смедерева), на штету кп. бр. 3792, у површини
од 24 м2, уплатом на рачун Јестровић Данице, број 1605500100783780-15.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220 - Цивилна одбрана, позиција 71 - Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока, економска класификација 484 у укупном износу од 584.180,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 5.857.927,00 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 400-8888/2016-07
У Смедереву, 29. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р

299.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016др. закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и
10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 528.000,00 динара на име обезбеђења средстава
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за финансирање услуге израде елабората система техничке
заштите за град Смедерево у складу са Закључком број 4008956/2016-07 од 26.12.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130-Опште услуге, позиција 47, економска класификација
423–Услуге по уговору, у укупном износу од 528.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.759.564,00 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 400-8956/2016-07
У Смедереву, 29. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р

300.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016др. закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст и
10/2016),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
2016. године, донела је

30. децембар 2016. године
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016), раздео 4–Градска
управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 139.200,00 динара на име обезбеђења средстава
за финансирање услуге израде елабората заштите од пожара –уз идејне пројекте и израду пројекта стабилне инсталације за дојаву пожара за објекат Дома здравља-Здравствена
станица у Коларима.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130-Опште услуге, позиција 47, економска класификација 423-Услуге по уговору, у укупном износу од 139.200,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.231.564,00 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 400-9111/2016-07
У Смедереву, 29. децембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р

30. децембар 2016. године
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

294.

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

1

295.

Програм о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине града Смедерева за 2016.
годину

3

296.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

297.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

4

298.

Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве

5

299.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

5

300.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

6
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