ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VII БРОЈ 8

СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК
389.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013), члана
44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. децембра 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева
за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 и
6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 1.000,00 динара за отварање апропријације у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.3 - Сеоске месне заједнице, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 118.3, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери, за уплату разлике између укупног
износа плата обрачунатих применом основице која није умањена
у смислу члана 5. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата
обрачунатих применом умањене основице у смислу овог Закона са
урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца на
рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
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 услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 118.3, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, у укупном износу од 1.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-8635/2014-07

У Смедереву, 24. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

390.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013), члана
44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. децембра 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева
за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 и
6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 1.000,00 динара за отварање апропријације у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.23 - Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција 620 - Развој
заједнице, позиција 278.1, економска класификација 465 - Остале
дотације и трансфери, за уплату разлике између укупног износа
плата обрачунатих применом основице која није умањена у смислу
члана 5. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава са урачунатим доприносима који
се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца на
рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.23 - Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција 620 - Развој заједнице,
позиција 278.1, економска класификација 465 - Остале дотације и
трансфери, у укупном износу од 1.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-8636/2014-07

У Смедереву, 24. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 2 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

391.
На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - исправка и 108/2013) и члана 43. Статута града Смедерева ( „Службени лист града Смедерева“, број
11/2013 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2014. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава, која
су у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2014.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013
и 6/2014), до истека фискалне године, пренета директним
и индиректним корисницима буџетских средстава, а нису
утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог
Правилника, врше директни и индиректни корисници
буџетских средстава града Смедерева до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун - град
Смедерево - рачун за извршење буџета - Смедерево, број
840-20640-94.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.
исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава града Смедерева одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у
Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редов-

31. децембар 2014. године

ну делатност према разделима, односно главама, односно
функцијама, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава, најкасније до 10. јануара 2015.године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација два
или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца
из става 1. овог члана директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара 2015. године врше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су
пренели средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава одштампан је уз овај Правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике
буџетских средстава којима су пренета средства до истека
фискалне године, а који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2013).
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-8689/2014-07
У Смедереву, 25. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

31. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 – Број 8

Страна 4 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

392.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013 и 6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
1.000,00 динара за отварање апропријације у оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.3 - Сеоске месне заједнице,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 130.1, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери (самодопринос), за
уплату разлике између укупног износа плата обрачунатих
применом основице која није умањена у смислу члана 5.
став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца и укупног
износа плата обрачунатих применом умањене основице у
смислу овог Закона са урачунатим доприносима који се исплаћују на терет послодавца на рачун прописан за уплату
јавних прихода Републике Србије.
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 услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 130.1, економска
класификација 465 - Остале дотације и трансфери (самодопринос), у укупном износу од 1.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8712/2014-07
У Смедереву, 25. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
393.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-

31. децембар 2014. године

сник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013 и 6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
500.000,00 динара Кошаркашком клубу „Смедерево 1953“
на име покрића трошкова према Удружењу кошаркашких
клубова Србије, Кошаркашком Савезу Србије регион Крагујевац, за рефундацију трошкова утакмица, трошкова исхране и смештаја играча и исплату спортиста и спортских
стручњака.
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 205,
економска класификација 481 - Дотације спортским организацијама и клубовима, у укупном износу од 500.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
71.551.680,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8792/2014-07
У Смедереву, 30. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
394.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013 и 6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tе-

31. децембар 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

кућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
1.330.000 динара ДОО „Спортска хала Смедерево“ за извршавање обавеза из текућег пословања.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 620 – Спортска хала, позиција 82, економска класификација 451- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 1.330.000 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 26.330.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8807/2014-07
У Смедереву, 30. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

395.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013 и 6/2014), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 51, економска класификација 499-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од
336.000,00 динара за измирење новчане обавезе Града Смедерева и то:
-216.000,00 динара по основу Рачуна број 0343/14 од
13.06.2014. године ПД „Багер комерц” доо за радове по хитном поступку на санацији клизишта у кориту реке Коњске,
на локацији „Букве“ на територији Месне заједнице Бадљевица, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-7-31/2014-02 од 04.06.2014. године и
-120.000,00 динара по основу Рачуна број 3438 од
21.07.2014. године Завода за јавно здравље Пожаревац за
основну анализу воде за пиће из индивидуалних бунара у
насељима која су била поплављена, а у складу са Наредбом
Градског штаба за ванредне ситуације број 037-4-99/201408 од 18.05.2014. године.
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 49 – Накнада штете за повреде или штету насталу
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услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 336.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 6.522.068,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8853/2014-07
У Смедереву, 30. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
396.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст и 7/2014),
Градоначелник града Смедерева, дана 31. децембра
2014. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2014. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013 и 6/2014), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 50, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 103.963,90 динара Месној заједници Суводол износ од
48.699,74 динара на име радова на санацији асфалтних
улица у 2012. години на основу Уговора број 33/2012 од
09.05.2012. године и Анекса 1 број 54/2012 од 12.09.2012.
године склопљеног са „Блажић компани“ и Месној заједници Осипаоница износ од 55.264,16 динара на име радова
на изради пешачке стазе испред Дома културе на основу
Уговора број 565/2011 од 31.10.2011. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 140, економска класификација 511- Зграде и
грађевински објекти, у укупном износу од 103.963,90 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
50.103.963,90 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8758/2014-07
У Смедереву, 31. децембра 2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

389. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

390. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

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

2

392. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

393. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

394. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

395. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

5

396. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5
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