ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 21

СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

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

327.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. децембра
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени
и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину
од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 динара Коњичком клубу „Храст“ из Шалинца на
име новчане помоћи за измирење трошкова поводом сеоске
литије Свети Лука, одржане 1. новембра 2009. 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
67 – Дотације осталим удружењима грађана, економска
класификација 481, у укупном износу од 10.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.487.500,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Број 400-5071/2009-11
У Смедереву, 8. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

328.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. децембра
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), као и Одлуком о измени
и допуни Одлуке о буџету града Смедерева за 2009. годину
од 30.10.2009. године, раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 2.340.777,00 динара на име обезбеђења недостајућих
средстава за реализацију уговорних обавеза према Јавном
комуналном предузећу „Комуналац“ Смедерево по основу
послова на превентивном уклањању и депоновању смећа и
послова по налогу инспекције.
2.
Средстава из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.4 –Заштита
животне средине, функција 560 –Заштита животне средине
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некласификована на другом месту, позиција 106 –Услуге
очувања животне средине, економска класификација 424,
у укупном износу од 2.340.777,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 46.792.082,00 динара.
3.

31. децембар 2009. године
II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о избору председника и чланова Комисије за стамбена
питања Општинске управе Смедерево и њихових заменика
(„Службени лист општине Смедерево“, број 3/2006)

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

III

4.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 02-400/2009-11
У Смедереву, 22. децембра 2009. године

Број 400-5624/2009-11
У Смедереву, 9. децембра 2009. године

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

329.

330.

На основу члана 23. Уредбе о решавању стамбених
потреба изабраних, постављених и запослених лица код
корисника средстава у државној својини („Службени
гласник Републике Србије“, број 41/2002, 76/2002,
125/2003, 88/2004, 68/2006 – одлука УСРС, 10/2007,
107/2007 и 68/2009) и члана 26. Правилника о решавању
стамбених потреба изабраних и запослених лица у Градској
управи Смедерево, број 360-35/2009-09 од 4.9.2009. године,
Градоначелник града Смедерева, дана 22. децембра
2009. године, донео је

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. децембра
2009. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО
I
У Комисију за стамбена питања Градске управе
Смедерево бирају се:
- за председника
Милена Нисев, дипломирани правник
- за заменика председника
Зоран Милошевић, дипломирани правник
- за чланове и њихове заменике:
1. Новица Бајчић, комунални инспектор, члан
Радица Матић, економиста, заменик члана
2. Слободан Угљеваревић, дипломирани правник, члан
Ненад Анђелић, дипломирани правник, заменик члана
3. Ивана Стојановић, дипломирани правник, члан
Весна Стојановић, дипломирани правник, заменик члана
4. Даница Матејић, матичар, члан
Бојана Радовановић, дипломирани правник, заменик члана.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео 2
– Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499 - текућа резерва, одобравају
се недостајућа новчана средства у укупном износу од
761.787,00 динара на име исплате накнаде одборницима за
месец октобар 2009. године.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 5 – Посланички
додатак,
економска класификација 417, у укупном
износу од 761.787,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 12.761.787,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

31. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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4.

4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-5507/2009-11
У Смедереву, 23. децембра 2009. године

Број 400-4712/2009-11
У Смедереву, 24. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
332.
331.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. децембра
2009. године, донео је

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш Е Њ Е

1.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео 2
– Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499 - текућа резерва, одобравају
се недостајућа новчана средства у укупном износу од
403.411,00 динара на име исплате за извршене услуге
за потребе града Смедерева по уговорима о делу, за
репрезентацију, као и за Комисију за категоризацију деце.

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео 2
– Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се додатна новчана средства Месној заједници Кулич у
износу од 17.000,00 динара на име једнократне новчане
помоћи за куповину пехара и диплома за заједничко
Удружење голубара МЗ Кулич и МЗ Шалинац са ознаком
СРБ-278-Кулич.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне
заједнице, функционална класификација 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 102 –
Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска
класификација 463, у укупном износу од 17.000,00 динара и
укупан план средстава ове апропријације износи 18.447.000
,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 35 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 403.411,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 10.278.713,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5833/2009-11
У Смедереву, 25. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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31. децембар 2009. године

333.

334.

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра
2009. године, донео је

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. децембра
2009. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.

1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео 2–
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 46, економска
класификација 499-текућа резерва, одобравају се додатна
новчана средства у укупном износу од 145.500,00 динара
за трошкове путовања и то: за накнаду за коришћење
сопственог возила 50.500,00 динара, за трошкове дневница
75.000,00 динара
и за остале трошкове за пословна
путовања у земљи 20.000,00 динара.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео
2–Градоначелник, функција 160–Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 2.606.921,00 динара за
исплату награде за посебне резултате рада запослених лица
у органима града Смедерева за новембар 2009. године у
износу од 5.000,00 динара нето са припадајућим порезима
и доприносима по запосленом.

2.

2.

Део средстава из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 34 – Трошкови
путовања, економска класификација 422 у укупном
износу од 50.500,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 750.500,00 динара.

Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу
од 25.229,00 динара користиће се у оквиру раздела 1 –
Скупштина града, функција 111 – Извршни и законодавни
органи, позиција 4 – Награде запосленима и остали посебни
расходи, економска класификација 416 и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.272.229,00 динара.

3.
Део средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 85 – Трошкови путовања, економска
класификација 422, у укупном износу од 95.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
850.000,00 динара.
4.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
5.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5864/2009-11
У Смедереву, 25. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

3.
Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу
од 25.229,00 динара користиће се у оквиру раздела 2 –
Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни
органи, позиција 32 – Награде запосленима и остали
посебни расходи, економска класификација 416 и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.377.369,00
динара.
4.
Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу од
2.556.463,00 динара користиће се у оквиру раздела 4 –
Градска управа, функција 130 – Опште услуге, позиција
83 – Награде запосленима и остали посебни расходи,
економска класификација 416 и укупан план средстава ове
апропријације износи 30.684.463,00 динара.
5.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

31. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
6.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5976/2009-11
У Смедереву, 29. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 5 – Број 21

336.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 30. децембра
2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

335.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 29. децембра
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео
2 – Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се недостајућа новчана средства у укупном износу од
103.064,00 динара на име набавке и постављања два
монтажна санитарна чвора у Смедеревској Тврђави.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 5 – Туристичка организација Смедерево,
функција 473 – Туризам, позиција 211 – Зграде и
грађевински објекти,
економска класификација 511,
у укупном износу од 103.064,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 903.064,00 динара.
3.

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео
2 – Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се недостајућа новчана средства у укупном износу од
134.551,00 динара за исплату награде за посебне резултате
рада запослених лица у Туристичкој организацији града
Смедерева за новембар 2009. године у износу од 5.000,00
динара нето са припадајућим порезима и доприносима по
запосленом.
2.
Део средстава из тачке 1. овог Решења у износу
од 134.551,00 динара користиће се у оквиру раздела
5 – Туристичка организација Смедерево, функција 473 –
Туризам, позиција 202 – Награде запосленима и остали
посебни расходи, економска класификација 416 и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.679.551,00
динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5939/2009-11
У Смедереву, 30. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4211/2009-11
У Смедереву, 29. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

337.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
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Градоначелник града Смедерева, дана 31. децембра
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео 2–
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 46, економска
класификација 499-текућа резерва, одобравају се додатна
новчана средства у укупном износу од 548.600,00 динара
за потребе грејања преко Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево за део децембра 2009.
године за основно образовање (Основна школа „Димитрије
Давидовић“ Смедерево).
2.
Средстава из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
109 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 548.600,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
136.111.576,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5975/2009-11
У Смедереву, 31. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

31. децембар 2009. године

338.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 31. децембра
2009. 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 2009. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008, 4/2009 и 15/2009), раздео
2 – Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 46,
економска класификација 499-текућа резерва, одобравају
се недостајућа новчана средства у укупном износу од
72.298,00 динара на име исплате за извршене услуге за
потребе града Смедерева по уговорима о делу.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 –
Извршни и законодавни органи, позиција 35 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 72.298,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 10.351.011,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5982/2009-11
У Смедереву, 31. децембра 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

31. децембар 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 21

САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК
327. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

328. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

329. Одлука о избору председника, заменика
председника, чланова и заменика чланова
Комисије за стамбена питања
Градске управе Смедерево

2

330. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

2

331. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

3

332. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

3

333. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

334. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

4

335. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

336. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

337. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

5

338. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

6
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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