ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 11

СМЕДЕРЕВО, 10. ЈУЛ 2009. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
177.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
179.

На основу члана 59. став 2., а у вези са чланом 66.
став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 57. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 40. седници одржаној 10. јула 2009. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Градској
управи Смедерево, број 02- 268 /2009-11 од 8. јула 2009.
године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02- 268/2009-11
У Смедереву, 10. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
178.
Разматрајући Предлог закључка о прихватању препоруке Пореске управе Републике Србије о утврђивању полазних основица за утврђивање пореза на имовину физичких лица за 2009. 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 40. седници одржаној 10. јула 2009. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се препорука Пореске управе Републике
Србије број 436-22/09-18 од 23.04.2009. године о утврђивању полазних основица за утврђивање пореза на имовину
физичких лица у 2009. години.
2. Саставни део овог Закључка је препорука Пореске
управе Републике Србије 436-22/09-18 од 23.04.2009. године.
3. Закључак објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-477/2009-11
У Смедереву, 10. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 3. јула 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), 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 5.000,00 динара Aтлетском клубу Смедерево, за учешће Оље Николић у кампу у Сремској Митровици, који се
одржава у периоду од 24.06. до 04.07.2009. године
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура,функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 -Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
5.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 38.434.990,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2872/2009-11
У Смедереву, 3. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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180.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 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), 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
Агенцији за регионални економски развој ПОДУНАВСКИ
ОКРУГ ДОО Смедерево у износу од 639.506,72 динара на
име надокнаде за уступљени део основних средстава и инвентара по Уговору број 400-2463-09-13 од 27. маја 2009.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функционална класификација 130 – Опште услуге, позиција 93 – Машине и
опрема, и то: економска класификација 512211 – намештај
у износу од 192.407,64 динара, 512221 – рачунарска опрема
у износу од 206.724,78 динара, 512222 – штампачи у износу
од 64.655,60 динара, 512242 - фотографска опрема у износу од 161.470,04 динара и 512232 - телефони у износу од
14.248,66 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 8.639.506,72 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2463/2009-11
У Смедереву, 6. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

181.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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),

10. јул 2009. године

Градоначелник града Смедерева, дана 6. јула 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), 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 15.000,00 динара Удружењу Спортских
риболоваца „Смедеревац“ Смедерево за организовање акције припремања рибље чорбе у Малом граду Смедеревске
тврђаве дана 27.јуна 2009. године, а у оквиру обележавања
манифестације „Дан Дунава“ 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 – економска класификација 481, у укупном
износу од 15.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.327.500,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2900/2009-11
У Смедереву, 6. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

182.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 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), 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 изно-

10. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

су од 30.000,00 динара Аеро клубу Смедерево за одлазак
Владимира Милосављевића, који ће као предавач одржати
семинаре у падобранском центру Skydive Dallas у Сједињеним Америчким Државама.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.471.990,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2825/2009-11
У Смедереву, 7. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

183.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 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), 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 30.000,00 динара Фудбалском клубу „Ландол“ на
име финансирања Меморијалног турнира у малом фудбалу
под називом „Меморијални турнир Раде Марковић“ који се
одржава у периоду од 26. јуна до 1. јула 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
30.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.501.990,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2861/2009-11
У Смедереву, 7. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
184.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 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), 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 7.000,00 динара Бродарском клубу „Металац“ Смедерево на име финансирања набавке награда за најбоље такмичаре (један пехар за најбољу екипу и три медаље за прво,
друго и треће место) једриличарске регате која се одржава
од 27. до 28. јуна 2009. године на Дунаву код Смедерева поводом манифестације „Дан Дунава“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
7.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 38.441.990,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2941/2009-11
У Смедереву, 7. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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10. јул 2009. године
Р Е Ш Е Њ Е

185.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 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), 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 1.500.000,00 динара Јавном предузећу Телевизија
Смедерево за месец јули 2009. године на име обезбеђивања
јавног информисања грађана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Информисање, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, позиција 127 – Услуге по уговору, економска класификација 423,
у укупном износу од 1.500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 14.400.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3101/2009-11
У Смедереву, 8. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

186.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 2009. године, донео је

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), 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 26.375,00 динара Кошаркашком клубу „BASKET IN
& NV“ Смедерево на име финансирања редовних трошкова
у трећем и четвртом колу и планираних трошкова у петом
колу Летње сениорске лиге Србије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 143 - Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
26.375,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.528.365,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3067/2009-11
У Смедереву, 8. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

187.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јула 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), 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 износу од 372.536,00 динара на име измиривања обавезе
града Смедерева за порез на додату вредност за месец јун
2009. године.

10. јул 2009. године
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 41 – Порези, обавезне
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, економска класификација 482, у укупном износу од 372.536,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.372.536,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3138/2009-11
У Смедереву, 9. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
188.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а у вези са
чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. јула 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 Сме-
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дерева“, број 7/2008 и 4/2009), 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 298.092,00 динара за измиривање обавеза по
рачунима поводом прославе „Првомајског уранка“ у Смедереву и то:
- предузећу „TOI TOI“ Београд по основу Рачуна број
978/09 за најам 10 WC кабина на износ од 95.580,00 динара,
- предузећу „Megaformat“ doo Смедерево по основу
Рачуна број 067-05 на износ од 30.444,00 динара,
- СТР „Мен-инг“ Смедерево по основу рачуна број
189/09 за набавку пехара на износ од 22.067,18 динара,
- СУР „Mamma mia WAD“ Смедерево по основу Рачуна број 1/2009 за изнајмљивање дела озвучења на износ
од 70.000,00 и
-СР „Stage arts” Ковин по основу Рачуна број 2 на име
накнаде за коришћење дела разгласног уређаја на износ од
80.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 40 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација
463, у укупном износу од 298.092,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 11.682.283,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3172/2009-11
У Смедереву, 10. јула 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

ГРАДСКО ВЕЋЕ
177. Решење

1

178. Закључак

1
ГРАДОНАЧЕЛНИК

179. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

180. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

181. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

182. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

183. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

184. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

185. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

186. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

187. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1

188. Решење o употреби средстава текуће буџетске
резерве

1
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