ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IV

БРОЈ 4

СКУПШТИНА ГРАДА
104.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева (
„Службени лист града Смедерева‘“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ‘“25. МАЈ’’

СМЕДЕРЕВО, 13. ЈУЛ 2011. ГОДИНЕ

- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе,
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и шумарства
На приход остварен од самосталних делатности на
који се плаћа порез на доходак грађана у складу
са законом
На приход остварен од ауторских права и
индустријске својине
На приход остварен од имовине и имовинских
права на које се плаћа порез у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева

2%
10 %
2%

2%
2%
2%

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице „25.
мај’’ (у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
(пет) година, почев од 01.09.2011. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери ......................................... 70%
- Изградња инфраструктуре: изградња зграде за
потребе Месне заједнице, изградња улица-асфалтирање,
изградња канализационе мреже, изградња водоводне
мреже, изградња и реконструкција нисконапонске мреже и
друго,
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу: Дома културе, спортских објеката и терена,
школе, здравствене амбуланте и друго.
II Текући трансфери............................................... 30 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија и друго),
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
(одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, Здравствене амбуланте и друго),

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 50.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате
запослених), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана, приход остварен од имовине
и имовинских права на које се плаћа порез у складу са
законом
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и износ пријављене зараде остварене у иностранству, која
не може бити мања од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

13. јул 2011. године

62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и чланова 7. и 9. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „25. МАЈ“

Члан 9.

Члан 1.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са Законом.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
„25. мај“.

Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси их Збору грађана.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице „25. мај“, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице „25. мај“.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 14. августа 2011. године, у
времену од 07 до 20 часова.

Члан 11.

Члан 4.

Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.

Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.

Члан 5.
Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице „25. мај“.
Број 439-3/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 439-3/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
105.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број

106.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

13. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
107.

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „25. МАЈ“
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
„25. мај“, који ће се одржати 14.08.2011. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице „25. мај“ .
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Лепосава Милојевић, за председника
Живорад Шумаковић, за заменика председника

На основу члана 23. став 2. 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),
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Зеленило и гробља“ Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2011),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА“ СМЕДЕРЕВО

2. Петар Марковић, за члана
Влада Милошевић, за заменика члана
3. Драган Мицић, за члана
Милица Роган, за заменика члана

Члан 1.

Члан 3.
-

-

-

Комисија има следеће задатке:
стара се о законитом спровођењу референдума,
прописује обрасце за спровођење референдума,
обавља
техничке
припреме
за
спровођење
референдума,
одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
објавити

у

„Службеном

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Зеленило и гробља“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2011) у члану 2. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици народног
фронта број 4“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-98/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

108.

Члан 4.

Одлуку
Смедерева“.
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листу

града

Број 439-3/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 23. став 2. 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), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2011)
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

Страна 4 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2011) у члану 2. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици Горанска
бб“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.

110.
На основу члана 23. став 2. 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),
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2011),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
СМЕДЕРЕВО

Број 02-100/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
109.
На основу члана 23. став 2. 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),
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. став 4. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Пијаце“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2011),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ“
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Пијаце“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2011) у члану 2. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици 17.
октобар број 23“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-99/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

13. јул 2011. године

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2011) у члану 2. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици
шалиначка бб“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-97/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
111.
На основу члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), члана 87.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008) и чланa 5. Статута
Сталне конференције градова и општина - Савеза градова и
општина Србије, a у складу са чланом 89. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И
ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА
И ОПШТИНА СРБИЈЕ
Члан 1.
Скупштина града Смедерева потврђује да је Град
Смедерево члан Сталне конференције градова и општина Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду,
Македонска 22. (у даљем тексту: СКГО).

13. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 5 – Број 4

113.

Члан 2.
Скупштина града Смедерева потврђује да прихвата
све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина
СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.
Члан 3.
Скупштина града Смедерева потврђује да у складу са
Статутом СКГО, град Смедерево преузима обавезу:
да активно доприноси остваривању циљева
СКГО,
да учествује, у складу са интересовањем, у
активностима СКГО,
да обезбеди да њени представници обављају
функцију у органу СКГО на коју је изабран град
Смедерево,
да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО и
да обавља друге активности које му повере
Скупштина и Председништво СКГО.

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Смедерево, број 2/3 од
17.05.2011. године.

Члан 4.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење
Смедерева“.

Број 020-74/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године

Број 110-9/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године

у

„Службеном

листу

града

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
112.

објавити

114.

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА“ СМЕДЕРЕВО

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ“
СМЕДЕРЕВО

I

I

Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа „Зеленило и гробља“ Смедерево, број 2/3 од
18.05.2011. године.

Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа „Пијаце“ Смедерево, број 2/3 од 18.05.2011.
године.

II

II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 110-10/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 110-11/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 6 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. јул 2011. године

115.

117.

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

На основу члана 14. 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), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Смедерево, број 2/3 од 19.05.2011.
године.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

града
I

Број 110-12/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

МИЛОРАД ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани машински
инжењер, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево.
II

116.
На основу члана 14. 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), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
СЛАВИШИ
СТОШИЋУ,
престаје
дужност
директора Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево, због подношења оставке.
II
објавити

у

„Службеном

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-129/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

118.

Р Е Ш Е Њ Е

Решење
Смедерева“.

Решење
Смедерева“.

листу

града

Број 02-137/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 12. 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), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

13. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-113/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године

I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа
за стамбене услуге и топлификацију Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008 и 7/2010) мења се
у тачки I тако што се за председника Управног одбора,
уместо Стамена Манчића, представника Оснивача, именује
Владимир Јањић, представник Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-135/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 7 – Број 4

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
120.
На основу члана 12. 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), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

119.
На основу члана 12. 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), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Привременог управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2011) мења се
у тачки I тако што се за председника Управног одбора,
уместо Владимира Јањића, представника Оснивача,
именује Стамен Манчић, представник Оснивача.
II

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“
СМЕДЕРЕВО

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-134/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I тако што се
за члана Управног одбора уместо Милана Смиљковића,
представника Оснивача, именује Слободан Новичић,
представник Оснивача.

121.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 32.
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став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године донела је

II
Решење
Смедерева“.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010 и 2/2011) мења се у
тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора, Горица Анђелковић, представник запослених,
а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се
Мирослав Јовановић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-109/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-112/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш ЕЊ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАНОВУ

13. јул 2011. године

123.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 22. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У
СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
Именује се Изборна комисија за избор одборника
Скупштине града Смедерева у сталном саставу, и то:
- за председника
СТЕВАН ЈАНКОВИЋ, дипл. правник, представник
Демократске странке
- за заменика председника

122.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 32. седници одржаној
13. јула 2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010 и 2/2011) мења се у тачки I тако што се
разрешава дужности члан Школског одбора, Драган
Рајковић, представник јединице локалне самоуправе, а
уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Горан Антић, представник јединице локалне самоуправе.

АЛЕКСАНДАР ГОЛЕ, дипл. правник, представник
Демократске странке
- за чланове и њихове заменике:
1. ВЕРИЦА СУБАШИЋ, дипл. правник, члан,
представник Демократске странке
ИВАНА ТАНАСИЈЕВИЋ, дипл. правник, заменик
члана, представник Демократске странке
2. ДРАГАНА ГЛИШИЋ, дипл. правник, члан,
представник Демократске странке
МИЛИЦА ЖИВКОВИЋ, дипл. правник, заменик
члана, представник Демократске странке
3. ВЛАДАН АБРАМОВИЋ, инжењер индустријског
менаџмента, члан, представник Групе грађана „Покрет
за Смедерево“
ДАНИЈЕЛА ФИЛИПОВИЋ, матурант Гимназије,
заменик члана, представник Групе грађана „Покрет
за Смедерево“
4. МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ,
правник,
члан,
представник Групе грађана „Покрет за Смедерево“
РАДОСЛАВ ИЛИЋ, професор, заменик члана,
представник Групе грађана „Покрет за Смедерево“
5. ВИОЛЕТА
МАКСИМОВИЋ,
инжењер
информатике, члан, представник Групе грађана
„Покрет за Смедерево“
ДАРКО ЛАЗИЋ, инжењер ППЗ, заменик члана,
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представник Групе грађана „Покрет за Смедерево“
6. ЖИВОРАД ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник, члан,
представник Српске радикалне странке ВЕСНА
СТОЈКОВИЋ, економски техничар, заменик члана,
представник Српске радикалне странке
7. МИЛИЦА ХИМЕЛ, фризер, члан, представник
Српске радикалне странке
МАРИЈА КРЕЦУЉ, посластичар, заменик члана,
представник Српске радикалне странке
8. ЗОРАН ИЦИЋ, електричар, члан, представник
Српске радикалне странке
ДУШАН ЈАКШИЋ, пензионер, заменик члана,
представник Српске радикалне странке
9. ВЕРИЦА ИВОШЕВИЋ, дипл. правник, члан,
представник Социјалистичке партије Србије
БРАНИСЛАВ ДРОБЊАКОВИЋ, пензионер, заменик
члана, представник Партије уједињених пензионера
Србије (ПУПС)
10. ГОРАН АНТИЋ, дипл. правник, члан, представник
Социјалистичке партије Србије
ВЕСНА КОЛАРИЋ, дипл. политиколог, заменик
члана, представник Социјалистичке партије Србије
11. РАДИСЛАВ МАРАВИЋ, дипл. правник, члан,
представник Групе грађана „За боље Смедерево“
ДЕЈАН АДАМОВИЋ, дипл. правник, заменик члана,
представник Групе грађана „За боље Смедерево“
12. ЛИДИЈА
СТОЈИЧЕВИЋ,
студент,
члан,
представник Одборничке групе „Србија 21“
СЛАЂАНА ЂУРЂЕВИЋ, студент, заменик члана,
представник Одборничке групе „Србија 21“
13. ДЕЈАН РАДОЈКОВИЋ, правник, члан, представник
Одборничке групе Српски покрет обнове - Смедеревска
демократска странка
ЗОРИЦА МАРКОВИЋ, студент, заменик члана,
представник Одборничке групе Српски покрет обнове
- Смедеревска демократска странка
14. БРАНКО КОЈИЋ, дипл. правник, члан, представник
Одборничке групе „Уједињени региони Србије“
ДРАГАН АНАСТАСИЈЕВИЋ, предузетник, заменик
члана, представник Одборничке групе „Уједињени
региони Србије“
15. ГОРДАНА ВИШЊЕВАЦ, дипл. правник, члан,
представник Демократске странке Србије
МИЛОШ ДИМИТРИЈЕВИЋ, студент, заменик члана,
представник Демократске странке Србије
16. САША МАРИЋ, дипл. инжењер саобраћаја, члан,
представник Одборничке групе „Живело Смедерево“
ВЕРИЦА СТАНОЈЕВИЋ, дактилограф, заменик члана,
представник Одборничке групе „Живело Смедерево“
II
За секретара
Изборне комисије именује се
МИЛИЈАНА НОВАКОВИЋ, дипломирани правник, а за
заменика секретара МИЛЕНА НИСЕВ, дипломирани
правник.
Секретар учествује у раду Комисије без права
одлучивања.
III
Решење о именовању председника, чланова и секретара
Изборне комисије за избор одборника Скупштине града
Смедерева у сталном саставу и њихових заменика донето је
у 22,20 часова.
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IV

Доношењем овог Решења престају да важе Решење о
именовању председника, чланова и секретара Општинске
изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика
(„Службени лист општине Смедерево“, број 4/2008), Решење
о именовању председника, чланова и секретара Изборне
комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева
у сталном саставу и њихових заменика („Службени лист
општине Смедерево“, број 6/2008) и Решење о именовању
председника, чланова и секретара Изборне комисије за
избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном
саставу и њихових заменика („Службени лист општине
Смедерево“, број 8/2008).
V
Против Решења о именовању председника, чланова и
секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине
града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика
допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24
часа од доношења Решења.
VI
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева” и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Број 02-136/2011-12
У Смедереву, 13. јула 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
124.
На основу члана 86. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 101. седници
одржаној 5. јула 2011. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО ОДМАРАЛИШТЕ
НА РТЊУ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Установе
Смедеревско одмаралиште на Ртњу, број 19/2011 од 15. јуна
2011. године.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-111/2011-12
У Смедереву, 5. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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125.
Разматрајући Предлог закључка о утврђивању
полазних основица за утврђивање пореза на имовину
физичких лица за 2011. годину, на основу члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 2. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
1/2008),
Градско веће града Смедерева, на 101. седници
одржаној 5. јула 2011. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
1. Утврђују се следеће вредности непокретности
као полазне основице за утврђивање пореза на имовину
физичких лица у 2011. години и то за:
- станове и стамбене зграде .................................
72.826,63 дин/по метру квадратном
- пословни простор .............................................
176.640,62 дин/по метру квадратном
- зграде за одмор и рекреацију ............................
43.696,18 дин/по метру квадратном
- гараже и друге грађевинске објекте ................
36.414,84 дин/по метру квадратном.
2. Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 436-4-10/2011-12
У Смедереву, 5. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

13. јул 2011. године

укупном износу од 61.240,00 динара Организацији особа
са ампутираним екстремитетима Смедерево за набавку
уџбеника деци са инвалидитетом, ученицима основних
школа.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 – Социјална
заштита - Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови и
хуманитарне организације, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција
186 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 61.240,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
50.909.742,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2251/2011-12
У Смедереву, 12. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
127.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

126.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 40.000,00 динара Нинђуцу клубу Буђинкан Дођо
Смедерево за учешће на семинару нинђуцуа у нинђуцу
клубу „Вучје“-Вучје 14. и 15. маја 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 40.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.418.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2549/2011-12
У Смедереву, 12. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
128.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 100.000,00 динара Карате клубу
„Лотос“ Смедерево, потребних за припрему такмичара који
наступају у саставу репрезентације на Светском првенству
у Чешкој од 19-22. маја 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 100.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.518.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2335/2011-12
У Смедереву, 13. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
129.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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
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града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. маја 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 40.000,00 динара Џудо клубу „Младост
Царина“ Смедерево, на име функционисањa Kлуба и
учешћа на првенствима, за јуниоре Централне Србије 7.
маја у Брусу и 21. маја у Нишу.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 40.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.558.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2444/2011-12
У Смедереву, 13. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
130.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 16. маја 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
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укупном износу од 1.395.725,24 динара са порезом на
додату вредност, С.З.Г.Р. „ФОРМА“ за израду и монтажу
канцеларијског намештаја за потребе Услужног центра
Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 107 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 1.395.725,24
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.253.372,24 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2730/2011-12
У Смедереву, 16. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
131.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 18. маја 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 5.000,00 динара Кинолошком друштву „Липе“
из Липа за покриће трошкова организовања и одржавања
манифестација у 2011. години.
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 81 – Дотације осталим удружењима грађана,
економска класификација 481, у укупном износу од 5.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.505.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1405/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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132.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 18. маја 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 25.000,00 динара Кинолошком друштву „Вучак“
из Вучака ради успешног организовања међународне
утакмице и националне изложбе паса птичара 25.05.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник,
функција 860 –
Рекреација култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном износу од
25.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 1.600.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1560/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
133.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 18. маја 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
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функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 50.000,00 динара Удружењу резервних војних
старешина града Смедерева, ради одласка делегације
УРВС у Вишеград, као и за друге активности предвиђене
Програмом УРВС за 2011. годину.
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 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.650.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2226/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2237/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
135.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41.
став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 18.
маја 2011. године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

134.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 18. маја 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 70.000,00 динара Савезу самосталних синдиката
града Смедерева за покриће трошкова организовања
радничких-спортских игара, током месеца маја 2011. године
у 15 спортских игара на спортским теренима у Смедереву,
уплатом на рачун број 150-2200310001027-38 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 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 70.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 1.575.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 20.000,00 динара Синдикалној организацији
пензионера Смедерево за реализацију годишњег плана рада.
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 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном износу од
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 1.670.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2337/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
136.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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 18. маја 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 45.859,12 динара на име повраћаја дела
средстава одобрених решењем о исплати новчане помоћи,
односно у износу који није прихваћен као утрошак средстава
Комесаријата за економско оснаживање и осамостаљивање
четири избегличке и породице интерно расељених лица.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 –
Социјална заштита-Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови
и хуманитарне организације, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција
186 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 45.859,12
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
50.955.601,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2751/2011-12
У Смедереву, 18. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
137.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 31. маја 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 95.016,91 динар са порезом на додату
вредност, Агенцији за услуге превођења, маркетинг и
бизнис консалтинг – S Consulting за извршене услуге
превођења за потребе Градске управе Смедерево.

13. јул 2011. године

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни
и законодавни органи, позиција 40 – Услуге по уговору,
економска класификација 423, у укупном износу од
95.016,91 динар и укупан план средстава ове апропријације
износи 16. 595. 016,91 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2881/2011-12
У Смедереву, 31. маја 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
138.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
- Текућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 102.696,14 динара са порезом за додату вредност,
Агенцији за услуге превођења, маркетинг и бизнис
консалтинг – S Consulting за извршене услуге превођења за
потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 102.696,14 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.697.713,05 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3073/2011-12
У Смедереву, 1. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
139.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број

13. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 40.000,00 динара Стонотениском
клубу „Будућност“ Мала Крсна, за регистрацију клуба и
котизацију за такмичење.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 40.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.598.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Страна 15 – Број 4

укупном износу од 30.000,00 динара Рукометном клубу
„Осипаоница“ за рукометни турнир за дечаке рођене 1999.
године и млађе одржаног 22.05.2011.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.628.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2798/2011-12
У Смедереву, 7. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

141.
На основу чл. 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), чл. 44, а у вези члана 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 09. јуна 2011.
године, донео је

Број 400-2684/2011-12
У Смедереву, 7. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
140.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се додатна средства у

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 150.000,00 динара Асоцијацији
слободних и независних синдиката за покриће трошкова
аранжмана са превозом 15 учесника ЈП за стамбене услуге
и топлификацију ради учешћа на деветим културноспортским играма АСНС, које ће се одржати у периоду од
03.06 до 10.06.2011. године у Паралији у Грчкој.
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
81 - Дотације осталим удружењима грађана, економска
класификација 481, у укупном износу 150.000,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
1.970.000,00. динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. Ово Решење објавити у «Службеном листу града
Смедерева».
Број: 400-2787/2011-12
У Смедереву, 09. јуна 2011. године

јавним службама („Службени гласник Републике Србије“,
број 34/2001) и члана 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник
Републике Србије“, број 44/2008 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, доноси

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
142.
На основу чл. 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), чл. 44. а у вези члана 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 09. јуна 2011.
године донео је

13. јул 2011. године

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЛИЦА КОЈА
ПОСТАВЉА НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата лица која поставља начелник Општинске
управе Смедерево број 120-191/2006-11 од 5. маја 2006
године, иза речи ‘’ руководиоца групе’’, додају се речи ‘’ и
координатора Градског услужног центра’’.

РЕШЕЊЕ

Члан 2.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У члану 2. исте Одлуке иза речи ‘’шефа Службе за
инспекцију и ревизију’’, додају се речи ‘’ и координатора
Градског услужног центра’’.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Текућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 150.000,00 динара Асоцијацији
слободних и независних синдиката, за покриће трошкова
аранжмана са превозом петнаест учесника ЈКП
„Комуналац” на деветим културно - спортским играма
Асоцијације слободних и независних синдиката, које ће у
периоду од 03.06.2011. године до 10.06.2011. године бити
одржане у Паралији у Грчкој.
2. Средтва из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2-Градоначелник, функција 860 - Рекреација
култура и вере некласификоване на другом месту, позиција
81 - Дотације осталим удружењима грађана, економска
класификација 481, у укупноим износу од 150.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.820.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број: 400-2804/2011-12
У Смедереву, 09. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

143.
На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 1. Закона о платама у државним органима и

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“ а примењиваће се
од 19.05.2011 године.
Број 120- 263 /2011-14
У Смедереву, 13.06.2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
144.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 15. јуна 2011.
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 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 51,
економска класификација 499 – Текућа резерва, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од 15.000,00

13. јул 2011. године
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динара Шаховском клубу „Бановић Страхиња“ Смедерево,
за учешће на међународном турниру, који ће се одржати
на Сребрном језеру код Великог Градишта у периоду од
18.06.2011. године до 26.06.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 15.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.643.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

146.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Број 400-2864/2011-12
У Смедереву, 15. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
145.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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. јуна 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 83.694,00 динара са порезом на додату
вредност, Aгенцији за услуге превођења, маркетинг и бизнис
консалтинг - S Consulting за извршене услуге превођења за
потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник,
функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге по
уговору, економска класификација 423, у укупном износу од
83.694,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 16.781.407,05 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3537/2011-12
У Смедереву, 17. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 17 – Број 4

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Текућа резерва, одобравају се финансијска средства
у укупном износу од 30.000,00 динара Кошаркашком
клубу „Старински“ Смедерево, за припрему за учешће
на Финалном турниру за улазак у II српску лигу који се
одржава у периоду од 24.06.2011. године до 26.06.2011.
године у Ћуприји, као и за трошкове путовања и трошкове
самог турнира.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.673.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3554/2011-12
У Смедереву, 23. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

147.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
године, донео је

Страна 18 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Текућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 380.000,00 динара Стонотениском клубу
„Смедерево“ за организовање Балканског стонотенисерског
шампионата за младе у Смедереву од 30.06. до 03.07.2011.
годинe.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 380.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.053.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.083.763,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3550/2011-12
У Смедереву, 28. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
149.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43., а у вези са
чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 29.
јуна 2011. године, донео је

Број 400-2974/2011-12
У Смедереву, 28. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
148.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Текућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 30.000,00 динара Фудбалском клубу „Борац“ из
Раље за организацију ноћног турнира у малом фудбалу који
је почео 25.06.2011.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и

13. јул 2011. године

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 300.000,00 динара Oдреду извиђача
„Свети Сава“ из Осипаонице на име учешћа на VIII смотри
Савеза извиђача Србије поводом 100 година постојања и
рада.
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 81 – Дотације осталим удружењима
грађана, економска класификација 481, у укупном
износу од 300.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.270.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2451/2011-12
У Смедереву, 29. јуна 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
150.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
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54/2009 и 73/2010), 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. јуна 2011.
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 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2–
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 51, економска
класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства у укупном износу од 795.735,00 динара Соколском
друштву „Смедерево“ за учешће на Гимнаестради која ће
се одржати у Лозани-Швајцарска у периоду од 10.07.2011.
до 16.07.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 795.735,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.879.498,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3636/2011-12
У Смедереву, 29. јуна 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
151.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јула 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2–Градоначелник,
функција 160–Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација

Страна 19 – Број 4

499–Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 119.048,00 динара Александру
Видосављевићу из Смедерева на име финансијске помоћи
за такмичење у сезони 2011. године, трошкове одржавања
возила „LANCIA DELTA INTEGRALE“ и транспорта.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 119.048,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.998.546,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2255/2011-12
У Смедереву, 1. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
152.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јула 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у укупном
износу од 25.200,00 динара Бродарском клубу „Металац“
Смедерево на име обезбеђивања превозне карте за Милоша
Илића, Емилију Илић и Милутина Илића на релацији
Сеоне - Монопол - Сеоне у периоду 01.07. до 31.08.2011.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 184 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 25.200,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.023.746,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

Страна 20 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3722/2011-12
У Смедереву, 5. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
153.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), 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. јула 2011.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 99.066,90 динара са порезом на додату
вредност, Aгенцији за услуге превођења, маркетинг и бизнис
консалтинг - S Consulting за извршене услуге превођења за
потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге
по уговору , економска класификација 423, у укупном
износу од 99.066,90 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.880.473,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3783/2011-12
У Смедереву, 5. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
154.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009 и
73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. јула 2011.
године, донео је

13. јул 2011. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 –Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства
у укупном износу од 30.000,00 динара Организацији
особа са ампутираним екстремитетима Смедерево на име
финансирања превоза на релацији Смедерево-ЈагодинаСмедерево, 9. јула 2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 –
Социјална заштита-Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови
и хуманитарне организације, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција
186 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 30.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
50.985.601,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 404-305/2011-12
У Смедереву, 6. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
155.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), 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. јула 2011.
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 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010 и 2/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 1.264.465,00 динара Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево за измирење обавеза по рачунима
за извршене радове и услуге по Спецификацији рачуна.

13. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Услуге по
уговору , економска класификација 423, у укупном износу
од 1.264.465,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 18.144.938,95 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.

Страна 21 – Број 4

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3914/2011-12
У Смедереву, 12. јула 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 22 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. јул 2011. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

119. Решење о измени Решења о именовању
председника,
заменика
председника
и чланова Управног одбора Јавног
комуналног
предузећа
„Водовод“
Смедерево

7

2

106. Одлуку о образовању Kомисије за
спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне
заједнице „25. мај“ и именовању чланова
Комисије

120. Решење о измени Решења о именовању
председника, заменика председника и
чланова Привременог управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Смедерево

7

2

107. Одлуку о измени Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Зеленило и
гробља“ Смедерево

121. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ у Вранову

7

3

122. Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Гимназије у
Смедереву

8

123. Решење о именовању председника,
чланова и секретара Изборне комисије
за избор одборника Скупштине града
Смедерева у сталном саставу и њихових
заменика

8

СКУПШТИНА ГРАДА
104. Предлог oдлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Mесне заједнице ‘“25. мај’’
105. Одлуку o расписивању референдума о
увођењу самодоприноса за подручје
Mесне заједнице „25. мај“

1

108. Одлуку о измени Oдлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Смедерево

3

109. Одлуку о измени Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Пијаце“
Смедерево

4

110. Одлуку о измени Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Смедерево

4

ГРАДСКО ВЕЋЕ

111. Одлуку о потврђивању чланства града
Смедерева у сталној конференцији
градова и општина - Савезу градова и
општина Србије

4

112. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа „Зеленило и
гробља“ Смедерево

5

113. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Смедерево

5

114. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа „Пијаце“
Смедерево

5

115. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Смедерево

126. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

6

127. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

116. Решење о престанку дужности директора
Јавног предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево

6

128. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

117. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево
118. Решење о измени Решења о именовању
председника,
заменика
председника
и чланова Управног одбора
Јавног
предузећа за стамбене услуге и
топлификацију Смедерево

124. Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места установе
Смедеревско одмаралиште на Ртњу
125. Закључак

6

10

ГРАДОНАЧЕЛНИК

129. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
130. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

6

9

131. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10
10
11
11
11
12

13. јул 2011. године

Рег. бр.
132. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
133. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
134. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
135. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
136. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
137. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
138. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
139. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
140. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
141. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
142. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
143. Одлуку о допуни одлуке о коефицијентима
за обрачун и исплату плата лица која
поставља начелник Општинске управе
Смедерево
144. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
145. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
146. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
147. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
148. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
149. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
150. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна

12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16

16
16
17
17
17
18
18
18

Страна 23 – Број 4

Рег. бр.
151. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
152. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
153. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
154. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
155. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Страна

19
19
20
20
20
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