ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 3

СМЕДЕРЕВО, 04. JУН 2010. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 68. седници одржаној
7. маја 2010. године, донело је

28.
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 29. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 23. седници одржаној
4. јуна 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

I
ГОРО РЕЏИЋ, разрешава се дужности председника
Скупштине града Смедерева.
II
у

„Службеном

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, број 01-212/1
од 23.02.2010. године, и то:

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Решење објавити
Смедерева“.

Р Е Ш Е Њ Е

листу

града

1.Корисници у стамбеним објектима
- са канализацијом
- без канализације

33,38 дин/м3
27,79 дин/м3

2.Установе
- са канализацијом
- без канализације

66,71 дин/м3
55,60 дин/м3

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

Број 02-97/2010-11
У Смедереву, 4. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

100,07 дин/м3
83,39 дин/м3

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1. јуна
2010. године.
III

ГPАДСКО ВЕЋЕ

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 града Смедерева“, број 15/2009).

29.
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

IV
Решење објавити
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 38-7/2010-11
У Смедереву, 7. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

30.

04. jун 2010. године
Р Е Ш Е Њ Е

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 68. седници одржаној
7. маја 2010. године, донело је

Ред.
бр.

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
01-213/1 од 23.02.2010. године, и то:

НАЗИВ УСЛУГЕ/јед.мере

ЦЕНА

1.

Вома корисници у стамбеним објектима /х

4.861,45

2.

Вома привреда и остали корисници /х

6.319,90

3.

Вома индустрија /х

8.215,88

4.

Вома корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

5.833,74

5.

Вома привреда ван територије града Смедерева /х

7.583,89

6.

Вома индустрија ван територије града Смедерева /х

9.859,05

7.

Фекалка корисници у стамбеним објектима /ц

3.340,12

8.

Фекалка привреда и остали корисници /ц

4.342,17

9.

Фекалка индустрија /ц

5.644,70

10.

Фекалка корисници у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева /х

4.008,15

11.

Фекалка привреда и остали корисници ван територије
града Смедерева /ц

5.210,61

12.

Фекалка индустрија ван територије града
Смедерева / ц

6.773,78

13.

Цистерна пијаће воде корисници у стамбеним објектима /ц

3.272,27

14.

Цистерна пијаће воде привреда и остали корисници /ц

4.273,04

15.

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

3.926,74

16.

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

5.104,76

17.

Чишћење и одржавање сливника атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 70% ручно; 30% машински
Обрачун за један сливник

832,55

18.

Чишћење и одржавање шахтова атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 50% ручно; 50% машински
Обрачун за један шахт

1.660,63

19.

Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
100 – 300 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна
Обрачун по м

761,57
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20.

Чишћење и испирање мреже атмосферске канализације
300 – 500 мм, машински возилима
Вома и Аутоцистерна
Обрачун по м

1.066,22

21.

Чишћење и испирање сливних решетки атмосферске
канализације са одвозом муља на градску депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку

6.329,16

22.

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

10.103,24

23.

Чишћење и одржавање непосредне зоне сливне решетке на ретензијама
„Ћириловац“ и „Петријево“
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну решетку

10.103,24

24.

Одгушење канализације сајлом
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун по м
II

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1. јуна
2010. 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 Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2009).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-6/2010-11
У Смедереву, 7. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

265,31
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се додатна средства у износу
од 16.666,00 динара Фудбалском клубу „Пролетер“ из
Вранова, због почетка фудбалске сезоне.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 16.666,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.333.332,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1270/2010-11
У Смедереву, 17. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

ГPАДОНАЧЕЛНИК
31.

32.

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 17. марта 2010.
године, донео је

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 17. марта 2010.
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
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Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се додатна средства у износу
од 16.666,00 динара Фудбалском клубу „Осипаоница“ из
Осипаонице, због почетка фудбалске сезоне.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 16.666,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.316.666,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1271/2010-11
У Смедереву, 17. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
33.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 17. марта 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 1.246.690,00 динара, и то за исплату
накнада одборницима Скупштине града Смедерева за
јануар месец 2010. године, као и за исплату накнада за
чланове радних тела.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 5 – Посланички
додатак, економска класификација 417, у укупном износу
од 1.246.690,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 4.246.690,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1289/2010-11
У Смедереву, 17. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

04. jун 2010. године

34.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 175.784,00 динара Музичкој школи „Коста Манојловић“
Смедерево на име исплате радова по испостављеној
окончаној ситуацији од 12.03.2010. године за I фазу
реконструкције крова и таванског простора.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
116 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 175.784,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
116.175.784,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1210/2010-11
У Смедереву, 23. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
35.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,

04. jун 2010. године
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функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од
104.000,00 динара Друштву за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Смедерево на име измирења дела
обавеза пренетих из 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална заштита –
Општински савез социјално-хуманитарних организација и
дотације социјално-хуманитарним организација, функција
090 – Социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 172 – Дотације и трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 104.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 37.110.337,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени
гласник Републике Србије“, број 1/93 и 6/96), члана 2.
Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Установи
за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 9/20
09), члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. став 1.
тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. марта 2010.
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА
ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У УСТАНОВИ
ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО

Број 400-532/2009-11
У Смедереву, 23. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
36.
На основу члана 35. став 3. Закона о друштвеној бризи
о деци („Службени гласник Републике Србије“, број 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001,
16/2002-др.закон, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.др.закона
и 101/2005-др.закон), члана 2. Правилника о мерилима за

Р.
бр.

I
Овим Решењем утврђује се економска цена
услуга целодневног боравка деце предшколског узраста у
Установи за предшколско васпитање и образовање „Наша
радост“ Смедерево у износу од 10.889,00 динара.
II
Номинални износ учешћа корисника услуга у
економској цени услуга целодневног боравка деце
предшколског узраста је:

КАТЕГОРИЈЕ

Цена коју плаћају корисници услуга

1.

Пун износ

4.356,00

2.

За свако дете из породице из које двоје деце истовремено
борави у Установи

3.920,00

3.

Самохрани родитељи са 1 дететом или родитељи са 1
дететом за које
се остварује дечји додатак

3.267,00

4.

Самохрани родитељи са двоје деце или родитељи са
двоје деце за коју остварују дечји додататак

2.831,00

5.

Треће дете у породици са троје и више деце

2.178,00

6.

Деца из материјално угрожених породица

1.089,00

7.

Деца са сметњама у развоју и деца без родитељског
старања

0,00
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III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје
да важи Решење о цени услуга целодневног боравка
деце предшколског узраста у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2006).
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењује се од 01.05.2010. године.
Број 38-10/2010-11
У Смедереву, 24. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
37.
На основу члана 35. став 3. Закона о друштвеној бризи
о деци („Службени гласник Републике Србије“, број 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001,
16/2002-др.закон, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.др.закона
и 101/2005-др.закон), члана 2. Правилника о мерилима за
утврђивање цене услуга у дечјим установама (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 1/93 и 6/96), члана 2.
Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Установи
за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“

Ред.
бр.

04. jун 2010. године

Смедерево (‘’Службени лист града Смедерева’’, број
9/2009), члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. став 1.
тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. марта 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА ЦЕЛОДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У УСТАНОВИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
I
Овим Решењем утврђује се економска цена услуга
целодневног боравка деце која похађају припремни
предшколски програм у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ Смедерево у
висини од 7.709,00 динара.
II
Номинални износ учешћа корисника услуга у
економској цени услуга целодневног боравка деце која
похађају припремни предшколски програм је:

Цена коју ће плаћати
корисници услуга

КАТЕГОРИЈЕ

1.

Пун износ

3.084,00

2.

За свако дете из породице из које двоје деце истовремено борави у
Установи

2.775,00

3.

Самохрани родитељи са 1 дететом или родитељи са 1 дететом за
које се остварује дечји додатак

2.313,00

4.

Самохрани родитељи са двоје деце или родитељи са двоје деце за
коју остварују дечји додататак

2.004,00

5.

Треће дете у породици са троје и више деце

1.542,00

6.

Деца из материјално угрожених породица

771,00

7.

Деца са сметњама у развоју и деца без родитељског старања

0,00

III

IV

Даном ступања на снагу овог Решења престаје
да важи Решење о цени услуга целодневног боравка
деце која похађају припремни предшколски програм
у Установи за предшколско васпитање и образовање
„Наша радост“ у Смедереву („Службени лист општине
Смедерево“, број 1/2007).

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењује се од 01.05.2010. године.
Број 38-11/2010-11
У Смедереву, 24. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
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38.
На основу члана 35. став 3. Закона о друштвеној бризи
о деци („Службени гласник Републике Србије“, број 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96 29/2001,
16/2002-др.закон, 62/2003-др.закон, 64/2003-испр.др.закона
и 101/2005-др.закон), члана 2. Правилника о мерилима за
утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени
гласник Републике Србије“, број 1/93 и 6/96), члана 2.
Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Установи
за предшколско васпитање и образовање „Наша радост’’
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
9/2009), члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66.
став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. став 1.
тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. марта 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ЦЕНИ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ КОЈА ПОХАЂАЈУ
ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ГОДИНИ
ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ У УСТАНОВИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
I
Овим Решењем утврђује се цена исхране деце која
похађају четворочасовни припремни предшколски програм
у години пред полазак у школу у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ у Смедереву у
износу од 600,00 динара.

Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160
–
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 295.013,00 динара на
име трошкова насталих због извођења индивидуалног
прикључка и прикључења на електродистрибутивни систем
и добијање сагласности на пројекат од Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево за потребе Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању
Смедерево, и то:
- за трошкове извођења индивидуалног прикључка на
ЕД систем пословног објекта - одвајање купца - подрумске
просторије у укупном износу од 91.134,94 динара,
- за део трошкова прикључења на ЕД систем пословног
објекта - одвајање купца у Смедереву за одабрану снагу од
70 КW у укупном износу од 197.001,00 динар и
- за добијање сагласности на пројекат од Јавног
комуналног предузећа “Водовод“ Смедерево у укупном
износу од 6.876,39 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
116 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 295.013,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
116.470.797,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1339/2010-11
У Смедереву, 24. марта 2010. године

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењује се од 01.05.2010. године.
Број 38-12/2010-11
У Смедереву, 24. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
39.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. марта 2010.
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 2010. годину („Службени лист града

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
40.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 25. марта 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се додатна средства Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП
Смедерево у износу од 2.102.901,00 динара за измиривање
дуга овог предузећа према Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево по основу III привремене
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ситуације, број 1103-7 за радове на одржавању улица у
зимским условима у фебруару месецу 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.19 – Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција
620 – Развој заједнице, позиција 203 – Текуће поправке и
одржавање на нивоу града, економска класификација 425,
у укупном износу од 2.102.901,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 62.102.901,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

42.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 400-1367/2010-11
У Смедереву, 25. марта 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
41.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 59.875,00 динара Месној заједници Осипаоница
за деблокаду рачуна, односно за трошкове извршења и
затезне камате, а по Решењу Ив.бр. 137/2010 од 25.03.2010.
године Привредног суда у Пожаревцу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3. Сеоске
месне заједнице, функција 160 – Опште јавне функције
које нису класификоване на другом месту, позиција 109 –
Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 59.875,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
10.059.875,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1504/2010-11
У Смедереву, 1. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

04. jун 2010. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 650.000,00 динара Позоришном фестивалу „Тврђава
театар“ Смедерево за измиривање уговорених обавеза
према Театру Титаник из Немачке, за плаћање друге рате
изведене представе „Одисеја“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 4 3 – Трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 650.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 4.650.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1361/2010-11
У Смедереву, 7. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
43.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване

04. jун 2010. године
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на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 60.000,00 динара на име надокнаде трошкова поступка
заштите права подносиоцу захтева „SOLE KOMERC“
D.O.O. Београд, а на основу Решења број 4-00-1122/2009
од 30.12.2009. године Управе за јавне набавке – Комисије за
заштиту права Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења
користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција
111 – Извршни и законодавни органи, позиција 46 – Остале
накнаде штете, економска класификација 485, у укупном
износу од 60.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 60.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење
за финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1306/2010-11
У Смедереву, 7. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
45.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 12. априла 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

Број 400-1603/2010-11
У Смедереву, 7. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
44.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 30.000,00 динара Месној заједници Осипаоница на име
покривања трошкова изнајмљивања озвучења за потребе
одржавања манифестације „Бостанијада 2009. године“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3. Сеоске
месне заједнице, функција 160 – Опште јавне функције
које нису класификоване на другом месту, позиција 109 –
Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 30.000,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
10.089.875,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 100.000,00 динара и то 50.000,00 динара Месној
заједници Кулич и 50.000,00 динара Месној заједници
Шалинац на име помоћи у организовању ревијалне
фијакеријаде и изложбе расних коња у Шалиначком лугу,
која ће се одржати 17. априла 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.3. Сеоске
месне заједнице, функција 160 - Опште јавне функције
које нису класификоване на другом месту, позиција 109 Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 100.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
10.189.875,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1073/2010-11
У Смедереву, 12. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
46.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 13. априла 2010.
године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 60.000,00 динара на име надокнаде трошкова поступка
заштите права подносиоцу захтева „Milanic Wetricom“
Смедерево, а на основу Решења број 4-00-84/2010 од
04.03.2010. године Управе за јавне набавке – Комисије за
заштиту права Београд.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 46 – Остале
накнаде штете, економска класификација 485, у укупном
износу од 60.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 120.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

одржавање на нивоу града, економска класификација 425,
у укупном износу од 1.182.754,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 63.285.655,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1873/2010-11
У Смедереву, 22. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
48.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 29. априла 2010.
године, донео је

Број 404-566/2010-11
У Смедереву, 13. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
47.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се додатна средства Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
ЈП у износу од 1.182.754,00 динара за измиривање дуга
овог Предузећа према Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево по основу IV привремене
ситуације, број 1178-9 за радове на одржавању улица у
зимским условима у марту месецу 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.19 - Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција
451 – Друмски саобраћај, позиција 203 - Текуће поправке и

04. jун 2010. године

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 39.000,00 динара Удружењу грађана „Искорак“
Смедерево за реализацију пројекта Такмичење у вештини
расправљања под називом „Свако ућуткивање расправе је
претпоставка непогрешивости“.
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 74 – Дотацијe осталим удружењима
грађана , економска класификација 481, у укупном
износу од 39.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.334.283,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1979/2010-11
У Смедереву, 29. априла 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
49.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
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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 5. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 100.000,00 динара Основној школи „Илија
Милосављевић Коларац“ у Коларима за одржавање, крајем
маја, 38. Смотре литералног стваралашта „Извор живе
речи“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 100.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.100.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

„Водовод“ Смедерево, на основу налога органа Градске
управе Смедерево – Градског штаба за одбрану од поплава
и леда и Комуналне инспекције за измирење обавеза по
основу :
-рачуна број 954787 од 13.01.2010. године на износ
од 17.696,40 динара за црпљење подземне воде у насењу
„Мали кривак“,
-рачуна број 954599 од 11.01.2010. године на износ
од 13.272,30 динара за црпљење подземне воде у Раљи,
домаћинство Дејановић Ђорђа,
-рачуна број 970054 од 22.02.2010. године на износ од
8.848,20 динара за црпљење воде из дворишта Брестовачка
број 9, по налогу Комуналне инспекције,
-рачуна број 980798 од 26.02.2010. године на износ
од 4.424,10 динара за црпљење воде из дворишта у
Раљи, двориште Дејановић Ђорђа, по налогу Комуналне
инспекције и
-рачун број 980797 од 26.02.2010. године на износ од
8.848,20 динара за црпљење воде у Раљи, двориште Пешић
Станоја, по налогу Комуналне инспекције.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 48 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 53.090,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 53.090,00 динара;
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2090/2010-11
У Смедереву, 5. маја 2010. године

Број 400-1937/2010-11
У Смедереву, 5. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
50.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 94/2009),
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 5. маја 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 - Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 53.090,00 динара Јавном комуналном предузећу

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
51.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. маја 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација
499 - Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 93.544,00 динара Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево, на основу налога Градског штаба
за одбрану од поплава и леда и Комуналне инспекције
за измирење обавеза по основу рачуна, број 1056-1/1 од
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

31.12.2009. године за рад ровокопача на продубљивању
и проширењу канала Голобачки поток у Сараорцима по
налогу Комуналне инспекције.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 48 - Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 93.544,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 146.634,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1948/2010-11
У Смедереву, 10. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
52.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 464.975,47 динара за трошкове организовања
манифестације „Корзо поново ради“ у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.9 Култура, функција 820 - Услуге културе, позиција 147 Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 464.975,47 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.564.975,47 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2159/2010-11
У Смедереву, 10. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
53.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),

04. jун 2010. године

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 11. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 10.000,00 динара Савезу удружења
бораца народноослободилачког рата - Општинском одбору
Смедерево, за покриће трошкова превоза на релацији
Смедерево - Шид - Смедерево поводом одласка бораца
и грађана на Меморијални комплекс Сремски фронт
дана 12. априла 2010. године, уплатом на рачун број 1502200310001145-72 код CREDY BANK Смедерево.
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 74 - Дотацијe осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 10.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.344.283,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1866/2010-11
У Смедереву, 11. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
54.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 12. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване

04. jун 2010. године
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на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 61.230,00 динара Историјском архиву у Смедереву
за измирење погребних трошкова за радника Топлицу
Петровића.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 - Култура,
функција 820 - Услуге културе, позиција 141 - Социјална
давања запосленима, економска класификација 414,
у укупном износу од 61.230,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 571.230,00 динара.

56.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 13. маја 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1096/2010-11
У Смедереву, 12. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
55.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 12. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 150.000,00 динара Позоришном фестивалу
„Тврђава театар“ Смедерево за измиривање обавеза према
„Пиротехници“, за извођење ватромета.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 111 - Извршни
и законодавни органи, позиција 43 - Трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 4.800.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1020/2010-11
У Смедереву, 12. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
250.000,00 динара нето односно 297.619,00 динара бруто
Александру Видосављевићу, на име финансијске помоћи
за постизање врхунских резултата у аутомобилизму и
преласка у најјачу класу 2000ccm са аутомобилом „LANCIA
DELTA INTEGRALE“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 297.619,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.630.951,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1095/2010-11
У Смедереву, 13. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
57.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 13. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
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функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 150.000,00 динара Музичкој школи „Коста Манојловић“
Смедерево за XV Интернационалну манифестацију „Дани
хармонике“ - Смедерево 2010., која ће се одржати у периоду
од 19.05. до 22.05.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.9 Култура, функција 820 - Услуге културе, позиција 147 Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 150.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.714.976 ,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2076/2010-11
У Смедереву, 13. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
58.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 17. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном
износу од 16.480,00 динара Месној заједници Ландол на
име куповине моторне косилице - ГАРДЕН ОД 2 КС.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3. Сеоске месне
заједнице, функција 160 – Опште јавне функције које нису
класификоване на другом месту, позиција 111 – Капитални
трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 16.480,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
110.016.480,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1804/2010-11
У Смедереву, 17. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

04. jун 2010. године

59.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 21. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 2.972,00 динара Позоришном фестивалу „Тврђава
театар“ Смедерево за измиривање трошкова провизије у
току 2010. године, на дан 21.05.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 43 – Трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 2.972,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 4.802.972,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2380/2010-11
У Смедереву, 21. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
60.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 25. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499

04. jун 2010. године
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- Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 106.145, 00 динара са порезом на додату вредност за
набавку ламината, фолије и итисон стаза на гуми за
потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, функција 130 - Опште
услуге, позиција 96 - Материјал, економска класификација
426, у укупном износу од 106.145,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.106.145,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2407/2010-11
У Смедереву, 25. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
61.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 26. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 713.403,00 динара на име исплате
накнаде за месец фебруар за чланове Градског већа града
Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 3 – Градско веће, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 80 – Посланички
додатак, економска класификација 417, у укупном
износу од 713.403,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.713.403,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2491/2010-11
У Смедереву, 26. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

62.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 26. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
бруто износу од 57.143,00 динара за исплату накнаде за
рад комисије и бирачког одбора за спровођење избора за
чланове Савета Месне заједнице Луњевац, одржаних 21.
фебруара 2010. године у Луњевцу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 - Скупштина града, функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
11 - Средства за изборе, економска класификација 463,
у укупном износу од 57.143,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 57.143,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1892/2010-11
У Смедереву, 26. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
63.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 27. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
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499 - Текућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 1.205.351,00 динара, и то за исплату
накнада одборницима Скупштине града Смедерева за
фебруар месец 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 5 – Посланички
додатак, економска класификација 417, у укупном износу
од 1.205.351,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 5.452.041,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2492/2010-11
У Смедереву, 27. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
64.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 19.085,00 динара на име финансијске помоћи
Стонотениском инвалидском клубу Смедерево ради
куповине такмичарског стола.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 19.085,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.700.036,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2297/2010-11
У Смедереву, 28. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

04. jун 2010. године

65.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. маја 2010.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 193.163,88 динара, за трошкове организовања
манифестације „Смедеревска Матуријада 2010“ у
Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.9 Култура, функција 820 - Услуге културе, позиција 147 Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 193.163,88 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 8.908.138,88 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2404/2010-11
У Смедереву, 28. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
66.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у износу од

04. jун 2010. године
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50.000,00 динара на име финансијске помоћи Одбојкашком
клубу „Царина“ ради привођења крају сезоне 2009/2010.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 40.680.951,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

68.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. маја 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 400-2393/2010-11
У Смедереву, 28. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
67.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. маја 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од
100.000,00 динара Друштву за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Смедерево, на име измирења обавеза
за исплату зарада радно ангажованих у Дневном боравку
„Сунце“, за месец фебруар 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру
раздела 4 - Градска управа, глава 4.14 - Социјална заштитаопштински савез социјално-хуманитарних организација и
дотације социјално-хуманитарним организација, функција
090 - Социјална заштита некласификована на другом
месту, позиција 172 - Дотације и трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 100.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 37.210.37,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2373/2010-11
У Смедереву, 28. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 904.152,00 динара на име вансудског поравнања између
Града Смедерева и Зорана Спасића из Смедерева Пр. брoj
135/2010 од 13. маја 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 111 - Извршни
и законодавни органи, позиција 45 - Новчане казне и
пенали по решењу судова, економска класификација 483,
у укупном износу од 904.152,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.904.152,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2458/2010-11
У Смедереву, 28. маја 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р
69.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. јуна 2010.
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 2010. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 100.000,00 динара Центру за културу Смедерево за
потребе сређивања свих тоалета и кречења балетске сале.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.9 - Култура,
функција 820 - Услуге културе, позиција 148 - Текуће
поправке и одржавања (услуге и материјали), економска
класификација 425, у укупном износу од 100.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи

04. jун 2010. године

344.791,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2470/2010-11
У Смедереву, 1. јуна 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р

04. jун 2010. године
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
28. Решење о разрешењу председника скупштине
града Смедерева

1

ГРАДСКО ВЕЋЕ
29. Решење о давању сагласности на ценовник
воде за пиће јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Смедерево
30. Решење о давању сагласности на
ценовник комуналних услуга осим услуга
производње и дистрибуције воде са одвођењем
јавног комуналног предузећа „Водовод“
Смедерево

1

2

ГРАДОНАЧЕЛНИК
31. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
32. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
33. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
34. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
35. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
36. Решење о економској цени услуга
целодневног боравка деце предшколског
узраста у установи за предшколско васпитање и
образовање „наша радост“ смедерево
37. Решење о економској цени услуга
целодневног боравка деце која похађају
припремни предшколски програм у
установи за предшколско васпитање и
образовање „наша радост“ смедерево
38. Решење о цени исхране деце која
похађају четворочасовни припремни
предшколски програм у години пред полазак у
школу у установи за предшколско васпитање и
образовање „наша радост“ смедерево

3
3
4
4
4

5

6

7

Рег. бр.

Страна

39. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

7

40. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

7

41. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

8

42. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

8

43. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

8

44. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

9

45. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

9

46. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

9

47. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

48. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

49. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

50. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

11

51. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

11

52. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

12

53. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

12

54. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

12

55. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

13
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

56. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

13

57. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

13

58. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

14

59. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

14

60. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

14

61. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

15

62. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

15

63. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

15

64. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

16

65. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

16

66. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

16

67. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

17

68. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

17

69. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

17
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