ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА 2

БРОЈ 8

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
88.
На основу 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 80. 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) и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева (“Службени
лист града Смедерева”, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
4. јуна 2009. године, донела је

СМЕДЕРЕВО, 4. ЈУН 2009. ГОДИНЕ

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 4.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава
и корисника средстава организација обавезног социјалног
осигурања („Службени гласник Републике Србије“, број
51/2007 и 14/2008 – испр.), члана 19. став 1. тачка 2. и члана
77. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
4. јуна 2009. године, донела је
О Д Л У К У

О Д Л У К У
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ
РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Град Смедерево не ангажује екстерног ревизора за завршни рачун буџета града Смедерева за 2008. годину.
Члан 2.
Неангажовање екстерног ревизора за завршни рачун
буџета града Смедерева за 2008. годину врши се у складу
са чланом 80. Закона о буџетском систему .
Члан 3.
Ову Одлуку доставити: Министарству финансија Републике Србије-Управи за трезор.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-53/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године
Председник скупштине Града
Горо Реџић, с.р.

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
1) Биланс стања
2) Биланс прихода и расхода
3) Извештај о капиталним издацима и примањима
4) Извештај о новчаним токовима
5) Извештај о извршењу буџета
6) Објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.
10) Одлуку о неангажовању ревизора за завршни рачун буџета града Смедерева за 2008. годину.
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Смедерева за 2008. годину износе у динарима:
I Укупно остварени текући приходи,
примања и пренета средства
(примања)
2.316.321 хиљада динара

89.
На основу члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 63. Закона

II Укупно извршени текући расходи
и издаци (издаци)
2.308.087 хиљада динара
III Разлика укупних примања и
укупних издатака (I - II)
8.234 хиљада динара
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Члан 3.

У завршном рачуну буџета града Смедерева у Билансу
стања у периоду од 1.јануара 2008. до 31. децембра 2008.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 4.704.987 хиљада динара и укупна пасива у износу од
4.704.987 хиљада динара. Структура активе и пасиве на одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 4.228.464
хиљада динара

4. јун 2009. године

100000-Финансијска имовина у износу од 476.523 хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 440.395 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 4.264.592 хиљаде динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара 2008. до 31. децембра 2008. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљ. динара)

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит(ред.бр.2-ред.бр.1)
4. Кориговани вишак прихода и примања
а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
- износа примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за отплату обавеза по кредитима
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине
за набавку финансијске имовине
Структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања на одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.063.271 хиљада
динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.165.777 хиљада динара
321121-Вишак прихода-суфицит у износу од 8.234 хиљаде динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима
у периоду од 1.јануара 2008. до 31. децембра 2008. године (Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 46.201 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину
и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 516.926 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 470.725 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3161).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара 2008. до 31.децембра 2008. године (Образац 4) утвр-

2.063.271
2.165.777
102.506
241.699
197.284
31
3.340
40.108
936
0
130.959

ђени су укупни новчани приливи и укупни новчани одливи
и салдо готовине на крају године на одговарајућим синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.058.114 хиљада
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 5.157 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 41.044 хиљада динара
400000-Текући расходи у износу од 1.779.810 хиљада
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
385.967 хиљада динарa.
600000-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 130.959 хиљада динара.
-Салдо готовине на крају године у износу од 8.234 хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4438).
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2008. до 31. децембра 2008. године (Образац 5) утврђена
је укупна разлика између примљених и утрошених средстава, односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
општине, основне организације обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.063.271 хиљада динара

4. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
у износу од 2.165.777 хиљада динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 102.506 хиљада динара (ознака ОП 5435)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 41.044 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 130.959 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 89.915 хиљада динара
(ознака ОП 5439)
- Мањак новчаних прилива у износу од 192.421 хиљада динара (ознака ОП 5441)
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90.
На основу члана 29. став 1. и члана 39. став 1. и став 2.
Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2009), члана 20. став 1. тачка 16, члана 32. став 1.
тачке 6. и 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 16, члана 19. став 1. тачке
6. и 8. и члана 109. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
дана 4. јуна 2009. године донела је

Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета
града Смедерева за 2008. годину је и Извештај о извршењу
буџета града Смедерева за 2008. годину са образложењем
сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења.
Члан 9.
Део вишка прихода и примања – суфицита (стање на
рачуну буџета града Смедерева на дан 31.12.2008. године
износило је 46.299.141 динар) у износу од 33.803.839 динара наменски је опредељен:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку Одлуке у износу од 7.803.633 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 885.092 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода од пољопривреде и шумарства у износу од 254.654 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица која се баве самосталном делатношћу у износу од
12.791.346 динара;
- средства остварена од закупа пољопривредног земљишта у износу од 3.007.876 динара;
- средства остварена од промене намене земљишта у
износу од 206.233 динара;
- наменска средства за заштиту животне средине у износу од 7.892.464 динара;
- за расподелу градског и сеоског самодоприноса у износу од 962.541 динар.
Део вишка прихода и примања – суфицита у износу
од 12.495.302 динара користиће се за финансирање редовне
делатности.

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Туристичке организације
општине Смедерево („Службени лист општина Смедерево
и Ковин“, број 3/95 и 4/2000 и „Службени лист општине
Смедерево“, број 4/2004, 3/2005 и 4/2007), мења се назив
Одлуке тако да гласи:
„Одлука о организовању Туристичке организације
града Смедерева“.
Члан 2.
У тексту Одлуке о организовању Туристичке организације општине Смедерево, речи „општине Смедерево“
замењују се речима „града Смедерева“ у одговарајућем падежу, а реч „општина“ замењује се речју „град“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 1. став 3. мења се и гласи:
„У погледу права, обавеза и одговорности запослених
у Туристичкој организацији из става 1. овог члана примењују се прописи који се односе на установе из области јавних служби.“.

Члан 10.

Члан 4.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2008.годину усвојену од стране надлежног органа
града Смедерева, доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор, најкасније до 15. јуна
2009. године.

Члан 11. мења се и гласи:
„Управни одбор Туристичке организације има 9 чланова од којих су 6 чланова представници оснивача, а 3 члана су представници запослених.“.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-2281/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године
Председник скупштине Града
Горо Реџић, с.р.

Члан 5.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Надзорни одбор има 3 члана од којих су два члана
представници оснивача, а један члан је представник запослених.“.
Члан 6.
У члану 15. став 1. после речи „именује“ додају се речи „и разрешава“.
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Члан 7.

Члан 16. мења се и гласи:
„Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке управног одбора, организује и
руководи Туристичком организацијом, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Туристичкој организацији, обезбеђује законитост рада Туристичке организације и обавља и друге послове утврђене
Законом и Статутом Туристичке организације.“.
Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
„Скупштина града даје сагласност на Статут, годишњи програм рада, финансијски план и годишњи обрачун
Туристичке организације.
Градско веће даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији.“.
Члан 9.
Бришу се чланови 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. и 26.
Члан 27. постаје члан 19.
Члан 10.
Туристичка организација ће ускладити Статут са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на
снагу.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-20/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године
Председник скупштине Града
Горо Реџић, с.р.

4. јун 2009. године
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Дана 3. јуна 2009. године од стране Милана Лукића,
као овлашћеног лица да у име Коалиције за боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић подноси бланко оставке
одборника, председнику Скупштине је достављена бланко
оставка на функцију одборника у Скупштини града Смедерева одборника Браниславе Анђелковић, изабране са изборне листе Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић, овлашћење подносиоца изборне листе да у име
одборника преда бланко оставку председнику Скупштине
града Смедерева, Уговор о регулисању међусобних односа
подносиоца изборне листе и кандидата за одборника, односно одборника, као и оверена копија Анекса уговора о
оснивању коалиције за локалне изборе који су расписани за
11. мај 2008. године, ОВ. број 3628/08 од 24. марта 2008. године закљученог између Групе грађана за боље Смедерево,
Општинског одбора Српског покрета обнове и Смедеревске демократске странке. Анекс уговора је закључен дана
5. фебруара 2009. године, а оверен је у Општинском суду у
Смедереву дана 11. фебруара 2009. године.
Такође, достављена је и одлука Председништва Градског одбора Српског покрета обнове Смедерево од 3. јуна
2009. године, којом се тражи активирање бланко оставке
Браниславе Анђелковић на 12. седници Скупштине града
Смедерева.
Имајући у виду наведено, а сходно члану 47. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у року од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-271/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године
Председник скупштине Града
Горо Реџић, с.р.

91.
На основу члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној 4. јуна 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

92.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. 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 12. седници одржаној
дана 4. јуна 2009. године донела је

I

Р Е Ш Е Њ Е

Бранислави Анђелковић, одборнику Скупштине града
Смедерева изабраној са изборне листе Коалиција за боље
Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић престаје мандат
одборника са 4. јуном 2009. године, пре истека времена на
које је изабрана, с обзиром да је овлашћено лице да у име
изборне листе Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС
– Милан Лукић, у име одборника, председнику Скупштине
града, поднело њену бланко оставку на функцију одборника у Скупштини града Смедерева.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Смедерево број 128/2009 од
4.05.2009. године.

4. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-2/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године
Председник скупштине Града
Горо Реџић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Страна 5 – Број 8

94.
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. маја 2009. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

93.
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 19. марта 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 Одлуком о допунском буџету града
Смедерева за 2009. годину од 18.03.2009. 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 Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву
у износу од 602.472,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у здравственим амбулантама у сеоским и градским месним заједницама и Хитној помоћи за период од
01.02.2009. године до 28.02.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, позиција
40 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 602.472,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.018.657,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-441/2009-11
У Смедереву, 19. марта 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

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 Одлуком о допунском буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 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
15.000,00 динара на име куповине 100 улазница за хуманитарну ревију матурских фризура и гардеробе, која ће се
одржати 9.05.2009. године у Центру за културу Смедерево,
за помоћ ментално недовољно развијеним особама, корисницима дневног боравка „Сунце“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална
заштита–Општински савез социјално хуманитарних организација и Дотације социјално-хуманитарним организацијама, функција 090 – Социјална заштита некласификована
на другом месту, позиција 145–Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу
од 15.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 28.250.700,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2100/2009-11
У Смедереву, 7. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

95.
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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(„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 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 Одлуком о допунском буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 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 укупном износу
од 61.046,00 динара за измирење обавеза према Самосталној занатско цвећарској и трговинској радњи „Маслачак“ из
Смедерева за набавку цвећа и зеленила.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 37 – Материјал, економска класификација 426, у укупном износу од 61.046,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
4.472.080,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2180/2009-11
У Смедереву, 12. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

4. јун 2009. године

дерева“, број 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 укупном
износу од 2.373.187,00 динара, и то: за исплату накнада за
изборе за чланове савета месних заједница града Смедерева одржаних 29.03.2009. године и 12.04.2009. године, за
трошкове пружања услуга обавештења о изборима и за закуп пословног простора.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 10 – Средства за изборе, економска класификација 463,
у укупном износу од 2.373.187,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.173.187,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1969/2009-11
У Смедереву, 12. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
97.
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 13. маја 2009.
године, донео је

96.
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 12. маја 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 Одлуком о допунском буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Сме-

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 20.000,00 динара Body Building klubu “Железничар“
Смедерево за припреме два такмичара за наступ у репрезентацији на Балканском првенству у Бору 16.05.2009. 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
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.168.000,00 динара.

4. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1889/2009-11
У Смедереву, 13. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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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 13. маја 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

98.
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 13. маја 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 20.000,00 динара Џудо клубу „Младост Царина“ Смедерево за куповину нових струњача.
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
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.148.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2051/2009-11
У Смедереву, 13. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
99.
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

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 20.000,00 динара Аикидо клубу „Смедерево“ за набавку струњача.
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
20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.128.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1621/2009-11
У Смедереву, 13. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
100.
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 22. маја 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 класификова-
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не на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 990.000,00 динара Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Смедерево на име измиривања обавезе
овог предузећа према „Ресор“ д.о.о. Гаџин Хан за извршену
услугу ремонта 2 аутосмећара по Уговору о јавној набавци
број 500-8270/2 од 24.12.2008. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 510 – Управљање отпадом, позиција 62 – Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима, економска класификација
451, у укупном износу од 990.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 990.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2088/2009-11
У Смедереву, 22. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

101.
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 22. маја 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
Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево у износу од 501.865,00 динара за измиривање дуга овог предузећа према Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Смедерево по основу V привремене ситуације број 1221-1 од 28.02.2009. године за радове на
одржавању улица у зимским условима у фебруару месецу
2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.16 - Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функционална класификација 451 – Друмски саобраћај, позиција
175 – Текуће поправке и одржавање на нивоу града, економска класификација 425, у укупном износу од 501.865,00

4. јун 2009. године

динара и укупан план средстава ове апропријације износи
63.511.798,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2369/2009-11
У Смедереву, 22. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
102.
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 22. маја 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 422.945,00 динара и то: Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Смедерево на име измиривања
обавезе чишћења и прања простора - Југово Бања и превоз тезги, „САРТИД“ –Ронилачки радови д.о.о. Смедерево
за дежурство у циљу обезбеђења прославе и Здравственом
центру „Свети Лука“ Смедерево за дежурство медицинске
екипе.
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 422.945,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.007.572,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2379/2009-11
У Смедереву, 22. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

4. јун 2009. године
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103.
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 25. маја 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 49.200,00 динара Кошаркашком клубу
„BASKET IN & NV” Смедерево и то: 10.000 динара на име
финансирања трошкова путовања екипе Клуба на такмичење у Параћину и 39.200 динара на име финансирања трошкова учешћа у првом и другом 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
49.200,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.217.200,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2300/2009-11
У Смедереву, 25. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

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 јуни 2009. године.
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 12.100.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2435/2009-11
У Смедереву, 27. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

105.
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 29. маја 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

104.
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 27. маја 2009.
године, донео је

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 25.000,00 динара Удружењу новинара Србије – Одбору за обележавање 220. годишњице рођења Димитрија Давидовића за подршку у реализацији пројекта обележавања
220. годишњице рођења Димитрија Давидовића за награде
најбољим радовима у оквиру наградног конкурса за средњошколце и студенте новинарства.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 25.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.529.465,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2482/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године

4. јун 2009. године

107.
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 29. маја 2009.
године, донео је

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

106.
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 29. маја 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 Одлуком о допунском буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 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
604.024,00 динара Основној школи „Илија Милосављевић
Коларац“ Колари на име извођења радова на изградњи мокрог чвора у склопу школске зграде у Коларима.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција 109– Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 604.024,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
139.104.024,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-40/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

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 200.000,00 динара за закључивање уговора о
обезбеђивању јавног информисања грађана са РТЈ Јасеница АД из Смедеревске Паланке за период од 01.02.2009. до
31.03.2009. године.
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 200.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.900.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1804/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
108.
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 29. маја 2009.
године, донео је

4. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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 200.000,00 динара за закључивање уговора о обезбеђивању јавног информисања грађана са Телевизијом Дуга
ДОО из Пожаревца за период од 01.02.2009. до 31.03.2009.
године.
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 200.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.700.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1803/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
109.

Страна 11 – Број 8

сање, функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва, позиција 127 – Услуге по уговору, економска класификација
423, у укупном износу од 200.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.300.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1801/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

110.
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 29. маја 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

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 29. маја 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 200.000,00 динара за закључивање уговора о обезбеђивању јавног информисања грађана са САТ Телевизијом
из Пожаревца за период од 01.02.2009. до 31.03.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.8 – Информи-

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 200.000,00 динара за закључивање уговора о обезбеђивању јавног информисања грађана са LUX d.o.o. -LUX
Radio Смедерево за период од 01.02.2009. до 31.03.2009.
године.
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 200.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 12.500.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1802/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2009. године
Р Е Ш Е Њ Е

111.
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 29. маја 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 20.000,00 динара Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама Смедерево за учешће у републичком пројекту „Мала школа за родитеље и децу“ од 3.
до 10. маја у Матарушкој Бањи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална
заштита–Општински савез социјално хуманитарних организација и Дотације социјално-хуманитарним организацијама, функција 090 – Социјална заштита некласификована
на другом месту, позиција 145–Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу
од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 28.270.700,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1730/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

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 59.296,00 динара за подмирење трошкова 20. Светосавских свечаности и то: Историјском архиву у износу
од 17.296,00 динара и Основној школи „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу у износу од 42.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 59.296,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.588.761,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2171/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

113.
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 29. маја 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

112.
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 29. маја 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 додатна новчана средства
у укупном износу од 10.000,00 динара Удружењу подунавских радио станица „Дунавски таласи“ из Смедерева на
име финансијске помоћи за организовање IV Фестивала подунавског фолклора, а поводом обележавања Дана Дунава
27. јуна 2009. године.

4. јун 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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 10.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.304.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2321/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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115.
На основу чланова 46, 47, 48, 49. и 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
број 47/2003 и 34/2006), члана 44. став 1. тачка 5., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана
43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за доношење Одлука о изради
урбанистичких планова („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2004 и 7/2005)
Градоначелник града Смедерева, дана 2. јуна 2009. године, донео је
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОРАНСКИ ГАЈ“

114.
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 29. маја 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 35.000,00 динара Планинарско-смучарском друштву
„Мироч“ из Смедерева за финансирање превоза за учешће
на Републичкој акцији „Пролећни дан планинара“ која је
одржана 11.04.2009. године на Гледићким планинама.
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
35.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 38.252.200,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1405/2009-11
У Смедереву, 29. маја 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

Члан 1.
Припрема се израда Плана детаљне регулације „Горански гај“ на основу Програма за израду Плана детаљне
регулације, израђеног од стране Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Члан 2.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује
се Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Члан 3.
Циљ израде Плана детаљне регулације је заштита и
унапређење предметног простора кроз дефинисање начина
коришћења, у складу са наменом из планова вишег реда,
као и утврђивање јавног (општег) интереса – дефинисање
јавних простора ради прибављања земљишта.
Члан 4.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације планирана су из редовних средстава Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду Плана
детаљне регулације израђен од стране Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Члан 7.
Границу предметног простора чине Удовички пут, Горанска и Призренска улица и изграђене парцеле породичног становања у оквиру потеса „Плавинац“.
Граница плана иде северном границом кат.парц.бр.
4787, северном границом кат.парц.бр. 4782 и северном
границом кат.парц.бр. 4781, наставља западном границом
кат.парц.бр. 4781, западном границом кат.парц.бр. 4779,
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западном и јужном границом кат.парц.бр. 4791/8, јужном
границом кат.парц.бр. 4793, западном, јужном и до краја
источном границом кат.парц.бр. 4787 где завршава.
Све катастарске парцеле су новог премера К.О. Смедерево.
Укупна површина обухваћеног простора износи око
6,84 ha.

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2456/2009-11
У Смедереву, 2. јуна 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

Члан 8.
У обухвату плана ограничава се изградња за време израде плана, односно једну годину од дана доношења Одлуке о изради урбанистичког плана.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-154/2009-11
У Смедереву, 2. јуна 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
116.
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 2. јуна 2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
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 укупном износу од 700.000,00 динара Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Смедерево за покретање поступка јавне набавке мале вредности већег броја контејнера од
планираних различите запремине због предстојеће Универзијаде.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 510 – Управљање отпадом, позиција 63 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима, економска класификација 451, у укупном износу од 700.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 20.700.000,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

4. јун 2009. године

117.
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. јуна 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 129.364,00 динара на име учешћа града Смедерева у
Пројекту ПЛЕС СА ЕВРОПОМ – за ненасиље „Матурантска парада“ – четворка за Гинисов рекорд, који је реализован 15. маја 2009. године са почетком у 12 сати на Градском
тргу у Смедереву, уз учешће 340 мартураната смедеревских
средњих школа и Гимназије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване услуге, економска класификација 424, у укупном
износу од 129.364,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.658.829,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2518/2009-11
У Смедереву, 3. јуна 2009. године
Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

4. јун 2009. године
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118.

119.

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. јуна 2009. године, донео је

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 4. јуна 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. 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
Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву у износу
од 673.057,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у
здравственим амбулантама у сеоским и градским месним
заједницама и Хитној помоћи за период од 01.04.2009. године до 30.04.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, позиција
40 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 673.057,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
10.680.629,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

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 Месној заједници Кулич у износу од 61.564,00 динара
на име финансијских средстава за куповину моторног тримера за кошење јавних површина у МЗ 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 104
– Капитални трансфери сеоским месним заједницама, економска класификација 463, у укупном износу од 61.564,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
90.061.564,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-441/2009-11
У Смедереву, 3. јуна 2009. године

Број 400-1928/2009-11
У Смедереву, 4. јуна 2009. године

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.

Градоначелник Града Смедерева
Предраг Умичевић, с. р.
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4. јун 2009. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
88. Одлукa o неангажовању ревизора за завршни рачун буџета Града Смедерева за 2008. годину
89. Oдлукa о завршном рачуну буџета Града Смедерева за 2008. годину

1
1

90. Oдлукa о изменама и допунама одлуке о
организовању Туристичке организације општине Смедерево

3

91. Решење о престанку мандата одборника

4

92. Решење о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево

4

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Рег. бр.

Страна

103. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

9

104. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

9

105. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

9

106. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

10

107. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

10

108. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

10

109. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

11

93. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

5

110. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

11

94. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

5

111. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

12

95. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

5

112. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

12

96. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

6

113. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

12

97. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

6

114. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

13

98. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

7

115. Одлука o приступању изради плана детаљне
регулације „Горански гај“

13

99. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

7

116. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

14

100. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

7

117. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

14

101. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

8

118. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

15

102. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

8

119. Решење o употреби средстава текуће буџетске
ске резерве

15
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