СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 26 ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
477,00

374.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» бр. 54/09),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07), Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС», 62/06) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева»
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана 29.12.2009. године, донела је
ОДЛУКУ O
БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета града Панчева за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања и издаци
по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга,
утврђени су у следећим износима и то:
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ
БУЏЕТА
1
I ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит
и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи
2.Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- закуп непроизводне имовине
- продаја добара и услуга
- новчане казне
- мешовити и неодређени приходи
меморандумске ставке
3. Примања од продаје
нефинансијске имовине
4.Донације
5. Трансфери
II ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене

Економска класификација

Средства из буџета

2

3
2.980.269.150
2.976.269.150
1.976.430.787

7
71
711
713
714
716
74
7411
7415
742
743
745
771
8
732
733
4
41

1.175.355.342
283.317.701
481.889.226
35.868.518
682.791.890
66.774.655
381.965.085
189.828.079
594.913
43.629.158
4.000.000

317.046.473
3.065.271.786
2.946.510.236
779.793.326
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2. Коришћење роба и услуга
3.Отплата камата и трошкова
кредита
3. Субвенције
4. Накнаде из буџета
5. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

42
44

658.733.163
77.820.179

45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

732.863.121
154.044.044
103.985.397
300.316.796
118.761.550
138.954.210

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ
ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ
ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(
92-62
IV-V)
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ
(ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ
МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋ.КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ
РЕЗУЛТАТ (III+VI)
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58.258.850

(7+8)-(4+5)

-85.002.636

(7-7411+8)-(4-44+5)

-73.957.112
-26.743.786

Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ,
ОДНОСНО
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ
ОТПЛАТЕ
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
ПОЗАЈМИЦА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

92

62

58.258.850
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В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА
ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
1.Задуживање код домаћих
кредитора
VIII ОТПЛАТА ДУГА

91
91

242.043.143

61

215.299.357

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА
РАЧУНУ
(III+VI+VII-VIII)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VIIVIII-IX)=-III

-242.043.143
-242.043.143
85.002.636

Члан 2.
Буџет града за 2010. годину састоји се од:
1. примања у износу од 2.980.269.150 динара;
2. издатака у износу од 3.065.271.786 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 85.002.636 динара.
Буџетски дефицит у износу од 85.002.636 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у
износу од 215.299.357 динара, финансираће се из примања остварених од продаје субјеката приватизације
у износу од 58.258.850 динара и примања од задуживања код кредитора у износу од 242.043.143 динара.
Члан 3.
На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од
2.626.500
динара.
Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о буџетском
систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог
надлежних секретаријата.
Члан 4.
На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 8.827.446 динара.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском
систему.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог
надлежних секретаријата.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Средства буџета у износу од 3.280.571.143 динара и средства од прихода из изворних активности
директних и индиректних корисника буџета у износу од 1.000.779.338 динара, распоређују се по
корисницима и врстама издатака и то:
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4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ

110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
412
413 ɉɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ (ɦɚɪɤɢɰɟ)
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
416 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
416 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚ Ⱦɚɧ ɝɪɚɞɚ
417 ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

481 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ
482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1

110
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ ɂ ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɉɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ (ɦɚɪɤɢɰɟ)
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
415
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
416
417 ɇɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ
424
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɦɟɪɚ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ
472 ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
499 ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
499 Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2:

3

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ

1

2

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

130
31
32

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

5.223.809

5.223.809

935.062
16.044

935.062
16.044

87.550

87.550

112.330

112.330

8.171.695

8.171.695

4.553.173

4.553.173

191.325

191.325

17.572.087

17.572.087

142.730
232.612

142.730
232.612

212.710

212.710

2.281.045
502.850
150.200

2.281.045
502.850
150.200

40.385.222

40.385.222

40.385.222

40.385.222

40.385.222

40.385.222

19.154.994

19.154.994

3.428.744
68.375
164.815

3.428.744
68.375
164.815

274.413

274.413

9.215.762
1.203.327
916.850
945.540
3.064.250

9.215.762
1.203.327
916.850
945.540
3.064.250

5.372.068
476.917

5.372.068
476.917

7.300.000
2.626.500
8.827.446

7.300.000
2.626.500
8.827.446

63.040.001
63.040.001

63.040.001
63.040.001

63.040.001

63.040.001

164.242.459
29.399.482

164.242.459
29.399.482

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
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3
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2
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1
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
414 Ɋɟɞɨɜɧɟ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
415
416 ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɫɬɚɥɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ȳɚɜɧɨɝ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "ȼɨɞɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ
421 ɋɚɞ)
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ
423 (ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ)
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ȻɍȹȿɌȺ

7
3.354.276
4.524.584
1.400.800

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9
3.354.276
4.524.584
1.400.800

8.004.000

8.004.000

48.408.646
32.176.565

48.408.646
32.176.565

9.247.381
1.194.559
39.891.543

9.247.381
1.194.559
39.891.543

12.081.900

12.081.900

8.755.000
357.414
2.038.950

8.755.000
357.414
2.038.950

1.313.250

1.313.250

5.253.000
2.582.725
5.476.027
8.755.000
19.998.021
670.733
294.168
21.887.500
2.626.500

5.253.000
2.582.725
5.476.027
8.755.000
19.998.021
670.733
294.168
21.887.500
2.626.500

433.934.483
433.934.483

433.934.483
433.934.483

72.820.179
5.000.000
43.965.140

72.820.179
5.000.000
43.965.140

121.785.319
121.785.319

121.785.319
121.785.319

115.778.856

115.778.856

109.037.506

109.037.506

262.650

262.650

3.239.350

3.239.350

ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

3.1

170
56
57
58

ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ,ɫɬɚɦɛɟɧɨ424 ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ)
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɡɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ
424 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
424 ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ -ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
425
425 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɫɟɪɜɟɪ ɫɚɥɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ -ɫɨɮɬɜɟɪ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɞɭɝɚ
441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170:

3.2

912

59
60
61

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4631 ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ

3

62
63

64
65

66

67

68

4
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920

69
70
71
72
73

74
75
76

77

78

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɉɒ "ȳ.ȳ.Ɂɦɚʁ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼɇɋ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ
4631 ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ Ɉɒ ɫɚ ɋɬɚɪɨɝ
4631 Ɍɚɦɢɲɚ ɩɪɟɤɨ ɆɁ ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
Ɉɒ "Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ" Ⱦɨɥɨɜɨ -ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ
ɩɥɢɧɫɤɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɢɡ ɩɨɞɚ ɲɤɨɥɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
4632 ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɒ "ɋɬɟɜɢɰɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ"-ɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
4632 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɒ "Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ" Ȼ.Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɡɚ ɪɚɞɨɜɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
4632 ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

3.3

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɨɜɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ 2010
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ
4631
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
4631 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ''ȼɭɤɨɜɰɢɦɚ'' ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
4631 ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ
4631 Ⱦɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "’ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ" ɉɚɧɱɟɜɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ (2.ɮɚɡɚ)-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
4632 ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ ‘’ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ’’ ɉɚɧɱɟɜɨ -ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
4632 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ‘’ɉ.Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄ’’

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

1.751.000

1.751.000

525.300

525.300

350.200

350.200

612.850

612.850

13.200.000

13.200.000

2.000.000

2.000.000

4.800.000

4.800.000

6.400.000

6.400.000

115.778.856
13.200.000
128.978.856

115.778.856
13.200.000
128.978.856

60.369.755

60.369.755

56.271.236

56.271.236

175.100

175.100

350.200

350.200

859.169

859.169

612.850

612.850

1.400.800

1.400.800

437.750
262.650

437.750
262.650

18.500.000

18.500.000

2.200.000

2.200.000

6.300.000

6.300.000

3.300.000

3.300.000

ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ79

4632 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

6
Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ''ɉɚɧɱɟɜɨ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ
4632 ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:

ɍɄɍɉɇȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

6.700.000

6.700.000

60.369.755
18.500.000
78.869.755

60.369.755
18.500.000
78.869.755

4.600.000
12.300.000

4.600.000
12.300.000

16.900.000
16.900.000

16.900.000
16.900.000

1.422.271
254.540
3.612.423
125.284
92.803
185.606

1.422.271
254.540
3.612.423
125.284
92.803
185.606

5.692.927
5.692.927

5.692.927
5.692.927

1.060.000
1.000.000

1.060.000
1.000.000

5.100.000

5.100.000

199.060

199.060

760.000

760.000

16.500.000
1.000.000

16.500.000
1.000.000

4.000.000

4.000.000

11.500.000

11.500.000

24.619.060
24.619.060

24.619.060
24.619.060

ɊȺɋɏɈȾɂ ɁȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇ ɉɊȿȼɈɁ ɍɑȿɇɂɄȺ
3.4

960
81
82

3.5

ɂ ɋɌɍȾȿɇȺɌȺ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ Ⱥɉ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
4631 Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
4631 Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:

912

83
84
85
86
87
88

4631
4631
4631
4631
4631
4632
01

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

3.6
760
89
90

91
92

93

94
95
96

3.7

ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂ ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɌȺɅȿɇɌȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɏɢɥɦɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ ɩɟɲɱɚɪɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ"-ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
4631 ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɡɪɨɤɚ ɫɦɪɬɢ ɜɚɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
4631 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ-ɉɪɨɝɪɚɦ ʁɚɜɧɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɬɨ: ɉɍ
4631 "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ", ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɲɤɨɥɟ (ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɚ
4631 ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɚ)
ɍɱɟɲʄɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɭ ɉɪɨʁɟɤɬɭ "ɉɪɭɠɚʃɟ
ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ" (ȾɂɅɋ)ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨ-ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ
4631 ɫɜɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɞɨɦɨɜɚ ɡɞɪɚɜʂɚ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ)
4632 ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ȺɌȾ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɢ ɚɩɨɬɟɤɟ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ
4632
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ƚɥɨɝɨʃɭ
4632
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760:
ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ

3
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6
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

411
412
414
415
421

102
103
104

421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ, ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ, ȾɄ
423 ɂɜɚɧɨɜɨ ɢ ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɩɪɨɝɪɚɦɢ
424 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
424 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ
424 Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ɂɚɲɬɢɬɚ
424 ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ
424 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ
424 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ
424 Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
424 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
424 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ
424 ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ
424 ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ
424 ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ
424 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
424 ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
424 ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɚɦɚɬɟɪɫɤɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ ɞɟɱɢʁɟɝ
424 ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (800.000) ɢ ɄɉɁ (200.000)
ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ, ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

97
98
99
100
101

105
106
107

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

99.339.966
17.780.420
953.278
5.313.856
19.339.035

99.339.966
17.780.420
953.278
5.313.856
19.339.035

1.717.200
485.027
5.220.886

1.717.200
485.027
5.220.886

1.050.000
1.046.007
2.277.995
11.546.652
440.000
500.000
290.000

1.050.000
1.046.007
2.277.995
11.546.652
440.000
500.000
290.000

500.000
540.000
520.000
4.223.652
243.000
340.000
295.000
295.000
280.000
295.000
295.000
295.000
295.000

500.000
540.000
520.000
4.223.652
243.000
340.000
295.000
295.000
280.000
295.000
295.000
295.000
295.000

1.000.000

1.000.000

900.000
5.330.000

900.000
5.330.000

43.260
43.260
86.520

43.260
43.260
86.520

43.260
173.040
242.240
43.260
173.040
129.780
86.520
346.080
259.560
43.260
259.560
259.560
173.040
86.520

43.260
173.040
242.240
43.260
173.040
129.780
86.520
346.080
259.560
43.260
259.560
259.560
173.040
86.520

ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ (300.000,00) ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

424 ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɟ Ʉɪɭɲɤɟ (600.000,00)
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ-ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
424

424 Ƚɚɲɢɧɢ ɚɤɨɪɞɢ-Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
424 Ɋɚɫɩɟɜɚɧɨ ɩɪɨɥɟʄɟ-Ɇɭɡɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝ ɮɢɥɦɚ-Ʉɥɭɛ ɩɨɞɜɨɞɧɢɯ
424 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
424 Ɋɭɤɨɩɢɫɢ 33-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Ɇɚʁɫɤɢ ɞɚɧɢ ɤʃɢɝɟ-Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
424 Ⱦɚɧɢ ɩɪɢɪɨɞɟ-ɄɎɎȺ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
424 Ex teatar fest-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Ɋɟɝɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 ȼɨʁɥɨɜɚɱɤɢ ɠɟɬɚɥɚɱɤɢ ɞɚɧɢ-ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
424 ɅɄ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɢ ɩɟɫɚɤ"-ɄɉɁ
424 ɀɢɫɟɥ-ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
424 Refrakt-Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɤɥɭɛ
424 Ɋɨɤ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Etno com fest-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 11. ɋɬɚɪɱɟɜɚɱɤɚ ɬɚɦɛɭɪɢɰɚ-ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
424 ȿɬɧɨ ɝɥɚɫ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ
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424
424

145
146
147
148

424
424
424
424

149
150
151
152

472
472
472
481
472

153

472

154
155

421

156

512
01

3.8

810
157
158
159

481
481
481

160
161
162
163

4511
472
472
472

164

472

165
166
167
168
169
170
171

481
481
481
481
481
481
481

3.9
090
172
173
174

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
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41. ɋɚɥɨɧ ɉɚɧɱɟɜɚ (ɢɡɥɨɠɛɚ)-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɉɚɧɱɟɜɚ
Ⱦɚɧɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɦɭɡɢɤɟ-ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
Ɍɪɟʄɟ ɛɢʁɟɧɚɥɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɰɪɬɟɠɚ ɉɚɧɱɟɜɨ/2010/ȿɯ librisɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ
Ƚɪɪɪ ɩɪɨɝɪɚɦ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
13. Jazz ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
Ȼɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ
ɋɉɐ ɛɪɭɬɨ ɡɚɪɚɞɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɚ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢ ɡɚ ɉɂɈ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɪɢɦɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ 2010-2015
(ɩɪɟɦɚ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ)
Ɂɚɤɭɩ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
Ɂɚɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ Ƚɚɥɟɪɢʁɭ ɢ ɞɟɩɨ ɄɉɁ
Ɉɩɪɟɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
ɎɂɁɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" ɡɚ ɩɨɜɟʄɚɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ
Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɧɚɞɟ ɢ ɦɥɚɞɢ ɬɚɥɟɧɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɤɭɩ ɫɬɚɧɚ ɡɚ ɫɜɟɬɫɤɭ ɩɪɜɚɤɢʃɭ ɇɚɻɭ
ɏɢɝɥ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ 1. ɝɪɭɩɚ
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɋɩɨɪɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
4631 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
4631 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
4631 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

143
144
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ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

129.780
129.780

129.780
129.780

86.520
259.560
432.600
1.800.000
2.950.000

86.520
259.560
432.600
1.800.000
2.950.000

200.000
1.700.000
300.000
300.000

200.000
1.700.000
300.000
300.000

300.000

300.000

150.000
1.250.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000

150.000
1.250.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000

176.600.322
176.600.322

176.600.322
176.600.322

8.259.981
1.478.266
153.700

8.259.981
1.478.266
153.700

10.084.840
2.000.000
1.800.000
500.000

10.084.840
2.000.000
1.800.000
500.000

90.000

90.000

24.182.378
5.400.000
14.082.378
2.000.000
200.000
500.000
1.500.000
500.000

24.182.378
5.400.000
14.082.378
2.000.000
200.000
500.000
1.500.000
500.000

48.549.165
48.549.165

48.549.165
48.549.165

26.736.999
4.785.046
636.000

26.736.999
4.785.046
636.000

3

4
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2
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5

175

176
177
178
179

4631
4631
4631
4631

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

194
195

196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
4631 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ - ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ,

180

29. децембар 2009. године

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɥɢɰɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɝɪɟɜ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
Oɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ȳɨɫɢɮɚ
4632 Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄɚ-ɤɥɭɛ ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ-ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ ɡɚ
4632 ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
4631 Ɉɝɪɟɜ
4631 Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ
Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"-ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɝɪɭɩɟ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4632 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɞɨɜɚ
Ɋɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɫɤɥɚɞɢɲɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɭ ɭɥ.
4632 Ɇɚɪɢʁɟ ɉɪɢɬɟ ɛɛ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ, ɤʃɢɝɟ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ
4631 ɍɠɢɧɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɲɤɨɥɟ "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"
ɋɩɨɦɟɧɚɤ-ɩɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɭ ɫɬɚɧɢɰɭ ɢ
4631 ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɅɈɆɊ ''ɋɪɰɟ ɭ ȳɚɛɭɰɢ'' ȳɚɛɭɤɚ- ɞɧɟɜɧɢ
ɛɨɪɚɜɚɤ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
4632 ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ"
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ:
4729 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4726 ɉɨɝɪɟɛɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4723 Ɍɪɟɧɭɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4723 Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4729 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɭɪɝɟɧɬɧɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɬɜɨ
4729 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ
ɉɊɈȳȿɄɌɂ ɂ ɈɋɌȺɅɈ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ
472 ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
472 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ British Council-om
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɬɟɲɤɢɯ ɯɪɨɧɢɱɧɢɯ
481 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯ ɨɫɨɛɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "Ʉɭʄɚ ɧɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ" - ɩɪɟɤɨ
472 ɋɩɨɦɟɧɤɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ-ɐɟɧɬɚɪ
472 ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

12.720

12.720

17.450.000
2.400.000
250.000
4.100.000
700.000

17.450.000
2.400.000
250.000
4.100.000
700.000

3.800.000

3.800.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000
200.000
3.153.830
1.439.000
744.830
291.000
400.000
279.000
3.160.000
1.400.000
200.000

5.000.000
200.000
3.153.830
1.439.000
744.830
291.000
400.000
279.000
3.160.000
1.400.000
200.000

380.000
180.000

380.000
180.000

1.000.000
2.308.053

1.000.000
2.308.053

2.008.053
300.000

2.008.053
300.000

3.090.000
1.590.000

3.090.000
1.590.000

1.500.000
16.867.400
4.300.000
810.000
7.300.000
3.300.000
707.400
450.000
24.100.000

1.500.000
16.867.400
4.300.000
810.000
7.300.000
3.300.000
707.400
450.000
24.100.000

3.800.000
3.000.000

3.800.000
3.000.000

1.800.000

1.800.000

1.400.000

1.400.000

1.500.000

1.500.000

209
210

4
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
(200.000,00 ɞɢɧɚɪɚ) ɢ ɍȽ ''ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ'' (1.400.000,00
472 ɞɢɧɚɪɚ)
ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ
472 ɝɪɭɩɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦ

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

1.600.000

1.600.000

1.000.000

1.000.000

10.000.000

10.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

21.400.000

21.400.000

1.000.000

1.000.000

400.000

400.000

1.800.000

1.800.000

200.000
18.000.000

200.000
18.000.000

18.500.000

18.500.000

145.200.048
145.200.048

145.200.048
145.200.048

ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
211

212

213

472

214

472

215

472

216
217

472
472

218

3.10

472 ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɢɜɚɱɢ Ƚɪɚɞ ɢ ɆɁ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɉɚɧɱɟɜɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɟ
472 ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ

911
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

235

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ 2009-2012
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ Ɋɨɦɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ, ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɨɦɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɠɢɜʂɟʃɚ Ɋɨɦɚ

4728 ɇɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ȻɊɂȽȺ Ɉ Ⱦȿɐɂ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ ɂ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɉ.ɍ. "ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ"
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
431
441 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
511
512 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ȼȺɋɉɂɌɇȿ ȽɊɍɉȿ ɍ ɈɋɇɈȼɇɂɆ ɒɄɈɅȺɆȺ
ɍ ɇȺɋȿȴȿɇɂɆ ɆȿɋɌɂɆȺ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ:Ɉ.ɒ. ȳɚɛɭɤɚ , Ɉ.ɒ. Ɉɦɨʂɢɰɚ , Ɉ.ɒ.
4631 ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢ Ɉ.ɒ. Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

151.039.885

46.474.000

197.513.885

27.031.565
2.000.000
63.280.387
4.000.000
15.000.000
973.080
219.838
1.515.974
3.000.000
37.971.495

8.415.000
952.000
35.195.000
1.127.000
5.126.000
2.498.000
7.021.000
1.475.000
12.561.000

35.446.565
2.952.000
98.475.387
5.127.000
20.126.000
973.080
2.717.838
8.536.974
4.475.000
50.532.495

0

945.000

945.000

0

1.000

1.000

0

49.000

49.000

0
600.000
0

3.222.000

3.222.000
600.000
1.170.000

1.170.000

5.826.644

5.826.644

3.100.000

3.100.000

3

236

237

238

239
240
241
242
243
244

3.11

810
245
246
247
248
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ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ
472 ɞɟɰɟ ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɤɨ ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ"
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɬɚɬɚ ɭ
4723 ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ ɨɞ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
4723 ɉɚɤɟɬ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɱɚɞ
4723 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɨɻɟʃɟ ɬɪɨʁɤɢ ɢ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ
4723 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢʂɚɦɚ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ
4723 ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:
ɈɆɅȺȾɂɇȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɪɢɝɟ ɨ
424 ɦɥɚɞɢɦɚ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
424 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
424
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚʁɛɨʂɢɦ
472 ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

249

481

250

481

251

481

252
253
254
255
256

481
481
481
481
424

257

481

ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ (ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɨ ɦɟɫɟɱɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɚɜɚʃɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ)
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɢ
ɬɭɪɢɡɦɚ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɞɭɠɟɧɢɦ
ɛɨɪɚɜɰɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ
4727 ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇɍ ȻɊɂȽɍ
Ɉ Ⱦȿɐɂ
4723 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɜɨɪɨɻɟɧɨ ɞɟɬɟ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɭ ɉɍ ''Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ'' ɢ
ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ
4723 ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ ɞɟɰɨɦ

160

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

2.726.644

2.726.644

54.010.000
12.000.000

54.010.000
12.000.000

3.710.000

3.710.000

4.800.000

4.800.000

2.500.000
6.000.000
200.000
7.800.000

2.500.000
6.000.000
200.000
7.800.000

17.000.000

17.000.000

300.688.481
2.500.000
303.188.481

91.036.000
91.036.000

300.688.481
91.036.000
2.500.000
394.224.481

1.500.000
400.000

1.500.000
400.000

702.000

702.000

900.000

900.000

3.502.000
3.502.000

3.502.000
3.502.000

473.531

473.531

1.751.000

1.751.000

165.001

165.001

179.526
1.458.559
1.098.771
581.819
2.000.000

179.526
1.458.559
1.098.771
581.819
2.000.000

8.505.000

8.505.000

258

3.13

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

29. децембар 2009. године
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260

261
262

263
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ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ 481 Ⱥɝɪɚɪɧɢ ɛɭʇɟɬ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:

4511 ɡɚɪɚɞɟ ɫɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ 4511 ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɡɝɪɚɞɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
4512 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɂɚɤɭɩ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ
421 ɉɚɧɱɟɜɨ" ɭ ɒɬɚɛɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɇɂɍ "Ʌɢɛɟɪɬɚɬɟɚ"- ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
424 ɡɧɚɱɚʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830

3.14
560
264

424

265
266
267

423
423
423

ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿɛɭʇɟɬɫɤɢ ɮɨɧɞ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɬɚɤɫɟɊɚɮɢɧɟɪɢʁɚ ɢ ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ
Ɍɪɟɬɢɪɚʃɟ ɤɨɦɚɪɚɰɚ
ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
ɇȺɋȿȴȿɇȺ ɆȿɋɌȺ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ

268

4632

269

4632

270

4632

271

4632

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ 259

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

830
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ȻɍȹȿɌȺ

7

1.000.000

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

17.213.207
17.213.207

1.000.000
0
17.213.207
17.213.207

107.092.446

107.092.446

32.032.850

32.032.850

18.809.596

18.809.596

55.000.000

55.000.000

1.250.000

1.250.000

218.875

218.875

218.875

218.875

52.311.321
55.000.000
107.311.321

52.311.321
55.000.000
107.311.321

19.657.917

19.657.917

1.926.100
13.132.500
2.836.620

1.926.100
13.132.500
2.836.620

6.500.000

6.500.000

1.363.608

1.363.608

1.017.583

1.017.583

1.391.595

1.391.595

1.363.607

1.363.607

272

4632

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
Ƚɥɨɝɨʃ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
Ⱦɨɥɨɜɨ

1.363.607

1.363.607

273

4632 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ

4.000.000
10.500.000

4.000.000
10.500.000

274
275
276

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɱɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɉȾȼ4511 ɨɦ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
4512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ

35.020.000

35.020.000

72.310.000

72.310.000

4.000.000

4.000.000

3
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

14 -- Број 26

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

4512
4512
4512

280

4512

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɢɧɫɟɧɟɪɚɬɨɪ-ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ
ɚɧɢɦɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɞɨɞɚɬɧɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɋɬɚɪɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɫɬɨɱɧɨɝ ɝɪɨɛʂɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

277
278
279

29. децембар 2009. године

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

400.000
400.000
400.000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

400.000
400.000
400.000

10.000.000

10.000.000

122.530.000

122.530.000

ȳɄɉ "ȽɊȿȳȺȵȿ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Tɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɬɩɥɚɬɟ ɝɥɚɜɧɢɰɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ
281

4511 ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɞɭɝɚ ɡɚ ɭɬɪɨɲɟɧɢ ɝɚɫ
ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ

48.500.000

48.500.000

282

4512 ɬɨɩɥɚɧɚ ɡɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɟɧɟɪɝɟɧɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ƚɪɟʁɚʃɟ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

4.377.500
52.877.500

4.377.500
52.877.500

2.750.164
2.626.500
5.690.750

2.750.164
2.626.500
5.690.750

15.000.000

15.000.000

4.377.500

4.377.500

283
284
285
286
287
288

289

ȳɄɉ "ɁȿɅȿɇɂɅɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ
4511 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
4511 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɚɪɤɚ "ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɚ - Ȼɚɪɭɬɚɧɚ"4512 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
4512 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɜɢʂɨɧɚ ɭ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɛɚɲɬɢ
4512 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɤɨɞ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ɂɟɥɟɧɢɥɨ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ

2.626.500

2.626.500

33.071.414

33.071.414

171.334.217

171.334.217

171.334.217

171.334.217

402.866.268

402.866.268

25.000.000

25.000.000

427.866.268

427.866.268

90.360.700

90.360.700

16.174.600

16.174.600

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560

3.15
620
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

ȳɉ "ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ ɍɊȿȭȿȵȿ
ɉȺɇɑȿȼȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

481 Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɤɨɦɨɪɚɦɚ
482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423
424
425
426

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

451.700

451.700

27.000.000
0

3.400.000
200.000

30.400.000
200.000

3.229.540

2.200.000

5.429.540

300.000

2.964.600
5.288.800
78.897.360

2.964.600
5.288.800
78.597.360
933.000
21.646.140
4.024.960
167.804.480
6.895.800

4.000.000
5.200.000
5.330.000

933.000
25.646.140
4.024.960
173.004.480
12.225.800

304
305
306
307
308

309
310

311
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

29. децембар 2009. године

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
511 ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɟɱʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ ɧɚ Ɇɢɫɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
511 ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ȼɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ -Ȼɚɝɪɟɦɚɪ - ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ
511 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
431
481
482
483
511

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

0
0
4.927.960
0
74.900.000

600.000
500.000
170.000
1.000.000
200.000

600.000
500.000
5.097.960
1.000.000
75.100.000

0

417.850.273

417.850.273

0

7.306.531

7.306.531

0

135.141.489

135.141.489

0

14.817.828

14.817.828

313

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɚ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
511 ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ Ȼ. Ʉɢɞɪɢɱɚ ɢ ɋ.
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
511 ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

0

4.333.034

4.333.034

314

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ "ɂɜɚɧɨɜɨ" ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ511 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

0

7.000.000

7.000.000

315

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɭ ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɤɨɝ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ511 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

0

187.500.000

187.500.000

316

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
511 Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

0

5.000.000

5.000.000

317
318
319
320

511
512
523
541

0
10.160.000
0
3.500.000

30.000.000
0
300.000

30.000.000
10.160.000
300.000
3.500.000

312

ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ "Greenfield 2"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:
3.16
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160
321
322

4631
4632

323
324

4631
4632

325
326

4631
4632

327
328

4631
4632

329
330

411
412

331

4631

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ -ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

518.859.640
518.859.640

832.349.155
832.349.155

518.859.640
832.349.155
1.351.208.795

10.294.649
3.603.127
6.691.522
13.044.351
4.565.523
8.478.828
6.960.705
2.436.247
4.524.458
13.578.128
4.752.345
8.825.783
5.227.661
196.589
35.189

10.294.649
3.603.127
6.691.522
13.044.351
4.565.523
8.478.828
6.960.705
2.436.247
4.524.458
13.578.128
4.752.345
8.825.783
5.227.661
196.589
35.189

1.748.559

1.748.559

ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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5

4632

2 3333
334

4
4631
4632
332

335
336

4631
333
4632
334

337
338

4631
335
4632
336

339
340

4631
337
4632
338

339 01
340

3.17

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

451
341

4511

342
451
343

4511
4511
341

344

342
4512
343

345

4512

344 01
345

10

810
346
347
3.18 348
810
349
350

4511
4511
4511
4512
346
347
4512
348
349 01

350

490

3.19

351

490
352

6

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
5 ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɍɟɤɭʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
Ɍɟɤɭʄɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
Ɍɟɤɭʄɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
Ɍɟɤɭʄɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ
ɂɡɜɨɪɢɆɁ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ
ɍɤɭɩɧɨ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
160:
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ

ȻɍȹȿɌȺ

7

3.247.324
ȻɍȹȿɌȺ
12.527.000
64.384.450
7
8.142.550
3.247.324
15.299.814
12.527.000
5.354.935
4.384.450
9.944.879
8.142.550
16.096.806
15.299.814
5.633.882
5.354.935
10.462.924
9.944.879
16.480.424
16.096.806
5.768.148
5.633.882
10.712.276
10.462.924
16.480.424
109.509.538
5.768.148
109.509.538
10.712.276

109.509.538
109.509.538

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
80.000.000
ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
45.696.003
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɌɟɤɭʄɟɌɟɤɭʄɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ 64.593.591
4511
80.000.000
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɚɭɬɨɛɭɫɚ (5
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɫɨɥɨ ɢ 10 ɦɢɧɢ-ɛɭɫɚ)-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ
4511 ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
45.696.003
40.000.000
ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
4511
64.593.591
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɚɭɬɨɛɭɫɚ (5
5.253.000
ɫɨɥɨ ɢ 10 ɦɢɧɢ-ɛɭɫɚ)-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
40.000.000
4512 ɢɡ ɢɡ
2010.
ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ
ɛɭʇɟɬɚ
195.542.594
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
40.000.000
4512
5.253.000
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
235.542.594
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
195.542.594
ȳɄɉ "ɆɅȺȾɈɋɌ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɉɪɢɦɚʃɚ
ɨɞ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
10 ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
40.000.000
ɍɫɥɭɝɟ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
235.542.594
Ɍɟɤɭʄɟɍɤɭɩɧɨ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
48.639.249
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɛɚɡɟɧɭ
10.943.750
ȳɄɉ
"ɆɅȺȾɈɋɌ"
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɇɚɤɧɚɞɚ
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
2.353.685
ɍɫɥɭɝɟ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ
ɩɥɢɜɚɱɤɨɝ
ɛɚɡɟɧɚ
4.377.500
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
48.639.249
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
Ɍɟɤɭʄɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɩɨɬɪɨɲʃɚ
ɜɨɞɟ
ɧɚ
ɛɚɡɟɧɭ
4511
10.943.750
ɬɟɪɟɧɚ ɫɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨɦ ɬɪɚɜɨɦ
4.000.000
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
4511 ɇɚɤɧɚɞɚ
2.353.685
ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
810
ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ
ɩɥɢɜɚɱɤɨɝ
ɛɚɡɟɧɚ
4512
4.377.500
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
70.314.184

ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɍɤɭɩɧɨ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
4512 ɬɟɪɟɧɚ ɫɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨɦ ɬɪɚɜɨɦ

ɍɄɍɉɇȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

8

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

9

3.247.324

ɉɊɂɏɈȾȺ12.527.000
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

8
9
4.384.450
8.142.5503.247.324
15.299.814
12.527.000
5.354.9354.384.450
9.944.8798.142.550
16.096.806
15.299.814
5.633.8825.354.935
10.462.9249.944.879
16.480.424
16.096.806
5.768.1485.633.882
10.712.276
10.462.924
16.480.424
109.509.5385.768.148
109.509.538
10.712.276
109.509.538
109.509.538

80.000.000
45.696.003
64.593.591
80.000.000

45.696.003
40.000.000
64.593.591
5.253.000

40.000.000
195.542.594
40.000.000
5.253.000
235.542.594

195.542.594
40.000.000
235.542.594
48.639.249
10.943.750
2.353.685
4.377.500
48.639.249
10.943.750
4.000.000
2.353.685
70.314.1844.377.500

70.314.184
4.000.000

70.314.184
4.000.000

70.314.184
70.314.184

70.314.184
70.314.184

4512 ɫɪɟɞɫɬɜɚ
25.000.000
ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɧɚ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɩɨɫɥɨɜɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɢɩɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ
Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ
4512 ɡɚ 2010.Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ Ɍɨɩɨɥɢ-25.000.000

351

ɍɄɍɉɇȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ
ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ"
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉȺɇɑȿȼɈ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɍɤɭɩɧɨ
ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
810:
ɦɟɫɬɭ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɌɨɩɨɥɢȳɄɉɢɡɝɪɚɞʃɟ
"ȼɈȾɈȼɈȾ
ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ"

3.19

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭɉȺɇɑȿȼɈ"
160:

3.17

3.18

29. децембар 2009. године
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

332

4

ɉɨɡɢɰɢʁɚȿɤɨɧɨɦɫɤɚ

1

3

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

16 -- Број 26

Ƚɥɚɜɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɋɚɡɞɟɨ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

4512 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ ɧɚɫɢɩɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

353
354

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
4512 ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

20.000.000

20.000.000
7.000.000

355

4.377.500

4.377.500

356

ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɢɲɧɟ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

7.879.500

7.879.500

13.343.143

13.343.143

12.257.000
90.343.143
102.600.143

12.257.000
90.343.143
102.600.143

3.766.683
674.236
424.344

3.766.683
674.236
424.344

4.865.263
4.865.263

4.865.263
4.865.263

989.101
177.049
525.300
352.725
165.753

989.101
177.049
525.300
352.725
165.753

824.364
1.673.080
62.406
141.831

824.364
1.673.080
62.406
141.831

4.911.609
4.911.609

4.911.609
4.911.609

3.040.315

3.040.315

544.217
850.824

544.217
850.824

152.294
87.550
129.127

152.294
87.550
129.127

270.000
350.980
5.149
361.938
17.639

270.000
350.980
5.149
361.938
17.639

ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɫɪɟɞʃɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ-ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ Kfw ɮɚɡɚ I 4512 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:

110
481
481
481
01

ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɈȾȻɈɊ ɐɊȼȿɇɂ ɄɊɋɌ
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉȺɇɑȿȼɈ

473
361
362
363
364
365
366
367
368
369

3.22
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7.000.000

358
359
360

3.21
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4512 Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

357

3.20

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

3

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ
ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
423
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:

411
412
416
421
422

ȽɊȺȾɋɄɈ ȳȺȼɇɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
330
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

ɋɭɞɨɜɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
412 ɥɢɰɚ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɥɢɰɚ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

3

381
382

3.23

4
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

18 -- Број 26

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

383

411

384
385

412
411

386

412

387

416

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

416
421
422
423
424
425
426
431
441
481
482
511

405

511

406
407
408

3.25
421

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

ɁȺɒɌɂɌɇɂɄ ȽɊȺȭȺɇȺ ȽɊȺȾȺ ɉȺɇɑȿȼȺ
ɋɭɞɨɜɢ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:

392

388
389
390
391

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

6

ȳɉ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ"
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ

610

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:

01

3.24

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

5

330
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ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ-ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ

511 ȿɬɚɠɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
512 Ɉɩɪɟɦɚ
613 Ɉɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɁȺɒɌɂɌȿ, ɍɊȿȭȿȵȺ ɂ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

ȻɍȹȿɌȺ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

196.845
87.550

196.845
87.550

6.094.428
6.094.428

6.094.428
6.094.428

1.930.464

1.930.464

345.553
392.003

345.553
392.003

70.169

70.169

124.567

124.567

2.862.756

2.862.756

2.862.756

2.862.756

12.508.951
2.239.102
0
0

5.019.990
898.598
250.000
400.000

17.528.941
3.137.700
250.000
400.000

0

700.000

700.000

0
1.313.250
0
1.313.250
0
0
0
0
0
0
0
0

2.500.000
2.200.000
350.000
5.000.000
500.000
2.000.000
3.000.000
1.000.000
200.000
2.000.000
1.000.000
24.075.595

2.500.000
3.513.250
350.000
6.313.250
500.000
2.000.000
3.000.000
1.000.000
200.000
2.000.000
1.000.000
24.075.595

4.000.000

0

4.000.000

0
0
0

25.000.000
1.000.000
300.000

25.000.000
1.000.000
300.000

77.394.183
77.394.183

21.374.553
77.394.183
98.768.736

21.374.553
21.374.553

409

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ

6

ȻɍȹȿɌȺ

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
ɊȺɁȾȿɈ 3
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 3

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

01
04
07
10

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

7

ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

60.000.000

60.000.000

60.000.000
60.000.000

60.000.000
60.000.000

2.915.702.777
1.000.779.338
19.400.000
242.043.143
3.177.145.920

1.000.779.338

2.915.702.777
1.000.779.338
19.400.000
242.043.143
4.177.925.258

ɂɁȼɈɊɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ ȻɍȹȿɌȺ
01
04
07
10

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ Ȼ ɍ ȹ ȿ Ɍ:

3.019.128.000
1.000.779.338
19.400.000
242.043.143
3.280.571.143

1.000.779.338

3.019.128.000
1.000.779.338
19.400.000
242.043.143
4.281.350.481

Члан 6.
За извршaвање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.
Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за Градску управу
одговоран је начелник Градске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком из области основног
и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци
и здравства, за јавна предузећа, Градско јавно правобранилаштво, Туристичку организацију
Панчево, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 8.

Орган Управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише Градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градоначелник и Градско
веће усвајају и достављају извештај Скупштини Града.
Члан 9.
Градоначелник Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Члан 10.
Изузетно, у случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике, Покрајине, другог града
или општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог
акта предложиће Градском већу Града отвaрање одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
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Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета, а у оквиру средстава одобрених овом одлуком.
Члан 12.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за
које су им та средства одобрена и по њиховим захтевима пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прхода из тих других извора.
Члан 13.
Корисници буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
За коришћење прихода из буџета корисници подносе захтеве наредбодавцу за извршење буџета са
одговарајућом документацијом.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није другачије прописано.
На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид
документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе
тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет Града.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских
одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.
Члан 14.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији
метод.
Члан 15.
Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или
извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набвком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом који се уређује буџет Републике Србије за 2010. годину.
Члан 16.
Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од планираног,
издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима, на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове одлуке,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 17.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника Града, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2010. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику.
Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2010. години сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.
Члан 19.
Привремено расположива средства на консолидованом рачун трезора могу се краткорочно пласирати
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или орочавати код банака или других финансијских организација у складу са Законом о буџетском
систему при чему се мора водити рачуна о ефикасности и сигурности тог инвестирања.
Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање
готовинским средствима трезора.
Члан 20.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник Града може се задужити у складу са одредбама
члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије» бр. 61/2005).
Члан 21.
Приходи комуналне потрошње планирани у износу 518.859.640 динара преносе се за намене
опредељене овом одлуком у виду трансфера Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево, као индиректном буџетском кориснику.
Члан 22.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду
Панчеву за 2010. годину који донoси Скупштина града Панчева, а на који Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде даje сагласност.
Члан 23.
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта која су се Одлуком о буџету града
Панчева за 2009. годину користила за друге намене, како би се избегли додатни трошкови у погледу
задуживања и плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза, а имајући у виду принципе ефикасности
и економичности који се морају поштовати приликом припреме и извршења буџета, рефундираће се
ребалансом буџета града Панчева у 2010. години, обзиром да ће износ средстава који треба рефундирати
бити познат по истеку фискалне године која се завршава 31.12.2009. године.
Члан 24.
Остварена средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије осигурања од пожара
преносе се Општинском ватрогасном савезу општине Панчево, а према Одлуци о поверавању послова на
остваривању функције превентивног деловања у области заштите од пожара.
Члан 25.
Средства од продаје станова у државној својини над којима право располагања има град Панчево
уплаћују се на посебан рачун јавних прихода.
Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима
општине Панчево («Службени лист општине Панчево», бр. 7/08 и «Службени лист града Панчева»,
бр.7/09).
Члан 26.
Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне средине у 2010. години користиће
се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине.
Члан 27.
Из средстава кредита по уговорима из 2009. године у укупном износу од 23.343.143 динара финансираће
се капиталне++ инвестиције и то:
Пројекат и изградња објекта за разврставања комуналног отпада у износу од 10.000.000,00
динара
- Програм за водоснабдевање у општинама средње величине у Србији – отворени програм KFW
фаза I у износу од 13.343.143 динара.
Из средстава новог кредитног задужења планираног овом одлуком у износу од 218.700.000 динара
финансираће се следеће капиталне инвестиције:
- санација електроинсталација у две школе и измештање плинске гасификације у једној школи, у
основном образовању у укупном износу од 13.200.000 динара;
- електроинсталације у четири средње школе у износу од 18.500.000 динара;

Страна

22 -- Број 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

29. децембар 2009. године

- адаптација зграде за РТВ Панчево у износу од 55.000.000 динара:
- проширење парка «Народна башта-Барутана» у износу од 15.000.000 динара,
- учешће Града у набавци аутобуса за ЈКП «Аутотранспорт Панчево» Панчево у износу од 40.000.000
динара,
- завршетак изградње фекалне канализације у Тополи у износу од 25.000.000 динара,
- наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу у износу од 25.000.000 динара;
- обнављање и регенерација бунара у износу од 20.000.000 динара;
- изградња водоводне мреже у износ од 7.000.000 динара
Члан 28.
Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева
месних заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје
Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним примањима буџета.
Члан 29.
Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.
Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2010. години.
Члан 31.
Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и расхода са
прописаним економским класификацијама.
Члан 32.
Распоред коришћење средстава у 2010. години у оквиру Раздела 3 Градска управа, главе 3.2, 3.3, 3.4,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14-позиција 265, 273, вршиће се по посебном акту (закључак и решење)
Градоначелника града Панчева, а на предлог надлежног секретаријата, осим средстава планираних на
позицијама у оквиру наведених глава на којима су наведени називи корисника средстава.
Члан 33.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до
31. јануара 2010. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2009. годину.
Члан 34.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија.
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Панчева »,
а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА			
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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375.
На основу члана 9 Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр. 62/2006) и чланова 39. и 99. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/2008 и 4/2009), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 29. децембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о градским
административним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о градским административним
таксама („Службени лист града Панчева” бр.
16/2009), члан 11. мења се и гласи:
“Ако обвезник КОЈИ је дужан да плати таксу,
органу непосредно поднесе захтев или поднесак
уз који није приложен доказ о плаћеној такси у
прописаном износу, одговорно лице за пријем
захтева или поднеска затражиће од обвезника
да поднесе доказ о уплати прописане таксе у
року од десет дана од дана подношења захтева
и упозорити га на последице неплаћања таксе, о
чему се на поднетом захтеву, односно поднеску
сачињава забелешка.
Ако захтев или поднесак, уз који није
приложен доказ о плаћеној такси у прописаном
износу стигне поштом, одговорно лице за пријем
захтева позваће обвезника писменом опоменом
да, у року од десет дана од дана пријема опомене,
плати прописану таксу и таксу за опомену и
упозорити га на последице неплаћања такси.
Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог
члана, не поднесе доказ да је такса уплаћена у
прописаном износу, наплата прописане таксе
и таксе за опомену из става 2. овог члана врши
се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је
радња извршена.
Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не
поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за
опомену, уплаћена, одговорно лице за одлучивање
о захтеву, односно поднеску ће обавестити
обвезника када спис буде донет, односно радња
извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о
томе достављен одговорном лицу за одлучивање
о захтеву, односно поднеску, по истеку десет
дана од дана обавештења обавестити основну
организациону јединицу надлежну за контролу и
наплату изворних прихода и приложити потребне
доказе, ради покретања поступка принудне
наплате.”
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Члан 2.
Иза члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:
„За захтеве, односно поднеске који без
приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном
износу стигну поштом из иностранства, уручење
затраженог решења или друге исправе, односно
саопштење обвезнику да је радња извршена,
извршиће се по пријему тог доказа .”
Члан 3.
У члану 13. тачка 1. мења се и гласи:
„1. органи, организације и институције
Републике Србије, аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе”,
После тачке 5. додаје се тачка 5а, која гласи:
„5а. цркве и верске заједнице регистроване у
складу са законом”.
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
„Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде
по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај
више или погрешно плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4. пријаве за упис у матичне књиге;
5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање
јавних прихода списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода
због елементарних непогода, биљних болести,
штеточина и других ванредних догађаја, као и
списе и радње за остваривање законом прописаних
пореских подстицаја и ослобођења код плаћања
јавних прихода
6. списе и радње за остваривање права
из обавезног социјалног осигурања, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата, односно права у складу
са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом;
7. списе и радње у вези са предшколским
и школским васпитањем и образовањем,
образовањем студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
8. списе и радње као и прилоге који се морају
поднети уз захтев у вези са регулисањем војне
обавезе;
9. списе и радње у поступку за сахрањивање;
10. поднеске упућене органима за представке
и притужбе
11. списе и радње у поступку за заснивање
радног односа и остваривањем права по том
основу;
12. за потврду о пријему захтева;
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13. за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт;
14. списе и радње за које је ослобођење од
плаћања таксе уређено међународним уговором.
Члан 5.
У члану 15. додаје се став 2., који гласи:
„Решење, исправа, документ или писмено
из става 1. овог члана може се користити само у
сврху за коју је издато.”
Члан 6.
Члан 18. мења се и гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке врши
основна организациона јединица за послове
опште управе. “
Члан 7.
Члан 19. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 1.000,00 до 25.000,00
динара казниће се за прекршај одговорно лице
ако:
1) у решењу или другој исправи, за коју
је такса плаћена. не означи да је такса плаћена,
износ ко|и Је плаћен и тарифни број по којем је
плаћена (члан 10.);
2) не обавести обвезника који је захтев,
односно поднесак, поднео без доказа о плаћеној
такси у прописаном износу, да је дужан да плати
прописану таксу и да о томе поднесе доказ,
односно ако таксу не наплати у прописаном
износу пре уручења затраженог решења или друге
исправе односно пре саопштења обвезнику да је
радња извршена, односно ако у прописаном року
не обавести основну организациону јединицу
надлежну за контролу и наплату изворних прихода,
ради покретање поступка принудне наплате таксе
(члан 11);
3) по захтевима који, без доказа о плаћеној
такси у прописаном износу, стигну поштом
из иностранства, обвезнику уручи затражено
решење или другу исправу, односно саопштење
да је радња извршена (члан 11а.);
4) у решењу, исправи или писмену, који
се издају без плаћања таксе, не означи сврху
издавања и основ ослобађања од плаћања таксе
(члан 14.);
5) у поступку пред органима града Панчева
омогући коришћење решења, исправе или писмена
које је, у складу са Одлуком, издато без плаћања
таксе, за сврху за коју није издато (члан 15. став
2.).
Члан 8.
Тарифа градских административних такси,
коjа је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:
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„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак, ако овом одлуком ниЈе другачије
прописано
91,00 дин.
2 За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа
386,00 дин.
Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник
захтева брже поступање по раније поднетом
захтеву, односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама
од јавног значаја, у складу са законом којим се
уређује слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
Тарифни број 2.
1. За решења која доноси Градска управа, ако овом
одлуком није другачије прописано
270,00 дин.
2. За издавање уверења на основу евиденције,
ако овом одлуком није другачије прописано (члан
161. ЗУП-а)
162,00 дин.
3. За издавање уверења на основу спроведеног
поступка (члан 162. ЗУП-а)
184,00 дин.
Напомена:
Ако се доноси Једно решење или издаЈе
уверење по захтеву више лица, такса из овог
тарифног броја плаћа се према броју обвезника
коЈима се решење или уверење уручује.
Тарифни број 3.
1. За жалбу, односно приговор против
решења, ако овом одлуком није другачије прописано
184,00 дин.
2. За жалбу против закључка, ако овом одлу
ком није другачије прописано
162,00 дин.
Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна
жалба против решења, односно закључка од
стране више лица обвезника таксе, такса по овом
тарифном броју плаћа се према броју решења,
односно закључака која се оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове 1.080,00 дин.
Тарифни број 4.
1. За обављање службених радњи ван
службених просторија Градске управе: овера
потписа, преписа и аутентичности рукописа,
узимање изјаве странке и вршење других радњи
у вођењу поступка
578,00 дин.
2. За попис ствари умрлих лица 1.662,00 дин.
3. За издавање потврде о животу, потврде о
издржавању и потврде о породичном стању које
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се користе у иностранству
855,00 дин.
4. За решење о давању сагласности на употребу грба и заставе Града
6.383,00 дин.
Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета -правоснажних и
архивираних
168,00 дин.
2. За захтев за увид у пројектну документацију која се налази у архиви
433,00 дин.
Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да
плати дужну таксу
91,00 дин.
Тарифни број 7.
1. За издавање такси дозволе
374,00 дин.
2. За издавање дупликата такси дозволе 741,00 дин.
3. За продужење-измену података о такси
дозволи
386,00 дин.
4. За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за физичка лица и запослене код
правног лица
638,00 дин.
5. За решење о утврђивању услова за обављање
такси превоза, за предузетнике
1 800,00 дин.
6. За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за правна лица 2.048,00 дин.
7. За издавање идентисрикационих ветробранских налепница
450,00 дин.
8. За пријаве о привременом прекиду
обављања такси превоза по Одлуци о јавном
превозу путника у друмском саобраћају на
територији града Панчева
259,00 дин.
9. За решење о утврђивању накнаде за
промену намене обрадивог пољопривредног зем
љишта
578,00 дин.
10. За решење о вршењу угоститељских
услуга ван угоститељског објекта
578,00 дин.
11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском
пословању угоститеља
259,00 дин.
12. За издавање уверења о обављању делатности уписане у регистар (осим регулисања стжа)
192,00 дин.
13. За решење о давању сагласности на
употребу имена «Панчево»
- за страна лица
63.823,00 дин.
- за домаћа лица
38.294,00 дин.
- за предузетнике
25.529,00 дин.
14. За давање података уписаних у регистар
радњи путем средстава за електронску обраду
података (по страни)
66,00 дин.
15. За издавање решења о дужем радном
времену угоститељских објеката
3.200,00 дин.
16. За издавање водопривредних услова,
водопривредних сагласности и водопривредних по
тврда
638,00 дин.
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17. За давање мишљења на елаборат за
остваривање права на умањење накнаде за
уређивање грађевинског замљишта 386,00 дин.
18. За издавање потврде за остваривање права
на умањење накнаде за уређење грађевинског
земљишта
86,00 дин.
Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по
захтеву странке
283,00 дин.
Тарифни број 9.
1
За издавање одобрења за постављање
реклама, истицање фирми и др.
458.00 дин.
2. За издавање одобрења за постављање
киоска на јавној површини
638.00 дин.
3. За издавање одобрења за постављање
покретних објеката и уређаја
638.00 дин.
4. За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне витрине и рекламе 638.00 дин.
5. За издавање одобрења за постављање
летње баште отвореног типа
638,00 дин.
6. За издавање одобрења за постављање
летње баште покривеног типа
638.00 дин.
7. За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа
638.00 дин.
8 . За одобрење за постављање јавне телефонске говорнице и надстрешнице за аутобуска стајалишта
638.00 дин.
9. За захтев за издавање употребне дозволе
за јавне телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта
638.00 дин.
10. За решење за рушење објекта 638,00 дин.
Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за исељење
бесправно усељених лица
855,00 дин.
2. За захтев за извршење решења 855,00дин.
Тарифни број 11.
1. За увид у планска документа 386,00дин.
2. За уступање дигиталне копије урбанистичког плана
18. 252,00 дин.
3. За уступање дигиталне копије сваке
измене и допуне плана
6.372.00 дин.
4. Израда графичких прилога на плотеру (код
издавања информације о локацији локацијској
дозволи, као и у друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1 676.00 дин.
- по дужном метру у фоомату А0 947.00 дин.
5. За потврђивање пројекта парцелације и
препарцелације
1.277,00 дин.
6. За издавање услова за исправку граница
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суседних парцела
1.277,00 дин.
7. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде локације
намена за:
-више породично становање 15.000,00 дин.
-комерцијална делатност
17.500,00 дин.
-производна делатност
9.000,00 дин.
-остале намене
11.000,00 дин.
НАПОМЕНА: Такса за тачке 5, 6. и 7. из
овог тарифног броја не плаћа се за објекте јавне
намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја
1.277,00 дин.
2 За решење о кретању и заустављању ради
снабдевања
1.277,00 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за посебне
потребе
1 277,00 дин.
4. За издавање одобрења за кретање возила
власника који станују у пешачкој зони 192,00 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању јавних
путева
1.277,00 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на подземним и надземним
инсталацијама
1.277,00 дин.
7 За решење о измени режима саобраћаја ради
одржавања спортске или друге манифестације на
јавном путу
386,00 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију
паркинг места
1.277,00 дин.
9. За издавање потврде о погодности возила
за такси превоз
319,00дин.
Тарифни број 13.
1. За израду смртовнице
175,00 дин.
2. За пријаву о склапању брака
91,00 дин.
3. За склапање брака у службеним
просторијама ван радног времена
638,00 дин.
4. За склапање брака у службеним
просторијама нерадним данима
1.150,00 дин.
5. За склапање брака ван службених
просторија Градске управе, осим у установама за
издражавање казне и болницама
5.745,00 дин.
6. За склапање брака уз учешће
преводиоца
1.662,00 дин.
7. За решење о исправци грешака у МК(када
грешку није направила Градска управа)
578,00 дин.
8. Накнада трошкова за издавање извода и уверења из матичних књига и књиге држављана 80,00 дин.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања «Службеном листу града
Панчева«, а примењиваће се од 1. јануара 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

376.
На основу чланова 20. став 1. тачка 23.
и 32. став 1. тачке 6. и 13. Закона о локалној
самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.
гласник РС» 62/2006) и чланова 39. став 1. тачка
3. и 99. став 1. Статута града Панчева («Сл.лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 29. децембра 2009.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о плаћању боравишне
таксе
Члан 1.
У Одлуци о плаћању боравишне таксе («Сл.
лист општине Панчево« бр. 12/2002, 5/2004,
19/2005, 30/2006 и 19/2007 и «Сл.лист града
Панчева» бр. 16/2008 и 12/2009) у члану 3. став 1.
износ од „61” динар замењује се износом од „66”
динара.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева» а примењиваће се од 1. јануара 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009.
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.
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377.
На основу члана 6. и 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС” бр.
62/2006) и члана 39.” и 99. став 1. Статута града
Панчево („Сл. Лист града Панчева” 8/2008 и 4/09 ),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
29. децембра 2009. годнне, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним
таксама (“Сл.лист града Панчева” бр. 16/08.
7/09, 12/09 и 23/09) досадашњи члановн
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. и 20. постају
чланови 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. и 19.
Члан 2.
У Тарифном броју 1, тачка 1 мења се и гласи:
1. За истицање фирме на пословном простору
такса се утврђује годишње и то:
У насељеном месту Панчево
98.160 дин.
У осталим насељеним местима града
Панчева
49.656 дин.
У истом тарифном броју тачка 4. бришу
се алинеје 6. и 9. и додаје се нова тачка 4а. која
гласи:
- “4а. Таксу на фирму у двоструком износу
плаћају правна лица чија је регистрована претежна
делатност:
- банкарско пословање,
- игре на срећу и кладионице.”
У истом тарифном броју тачка 5, подтачка 1)
износи у алинеје 1,2 и 3 мењују се и гласе:
- Велика правна лица
за 10%,
- Средња правна лица
за 30%,
- Мала правна лица
за 80%;
Подтачке 2), 3), 4), и 5) мењају се и гласе:
“2) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност:
- Мењачки послови,
- Лекарске ординације,
- Апотеке,
- Ванлинијски превоз путника,
- Превоз робе - транспорт нафте и нафтних
деривата, хемијских и петрохемијских сировина.
- Трговина,
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- Производња хлеба и пецива,
-Прерада меса и производња прераћевина од
меса,
-Производња и продаја “брзе хране” (киосци,
шалтерска продаја),
- Златари,
- Адвокати,
- Агенцнје за промет некретнина,
- Пројектни бирои,
- Књиговодствене агенције
- Угоститељство за 80%;
3) Осталим
предузетницима
чија
је
регистрована претежна делатност:
- Остали превоз робе који није наведен у
подтачки 2),
- Услужно занатство,
- Туристчке,
- Услуге у промету робе,
- Остале делатности које нису наведене у
под тачкама 2,3, 4 и 5 ове тачке за 90%;
4) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност ауто-такси превоз и продаја
робе на тезгама за 92%;
5) Предузетницима чија је регнстрована
претежна делатност производно занатство, стари,
уметнички занати, народна радиност 95%.
У истом тарифном броју, тачка тачка 7. мења
се и гласи:
„7. За 50% се умањује такса на фирму по
једној пословној јединици зависно од делатности,
правним лицима и предузетницнма чије је
седиште на територији града Панчева. “
У истом тарифном броју, тачка 8. мења се и
гласи:
“8. Пословне јединице правних лица и
предузетннка које немају седиште на територији
града Панчева за прву организациону јединицу
плаћају у пуном нзносу таксу у зависности од
регистроване делатности а за сваку следећу
организациону јединицу такса се умањује за
50%.”
Члан 3.
У Тарифном броју 2, став 1. износи у тачки 1,
2,3, 4, 5, 6, 7 и 8. замењују се износима:
1. За обављање пословне делатности (привремени монтажни објекти - киосци до 7 m2 у
власништву ЈП “Дирекција”), такса се утврђује
дневно по m2:
зона
динара/ m2
I зона
65,00
II зона
47,00
III зона
37,00
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IV зона
27,00
V зона
22,00
2. За обављање пословне делатности (привремени
монтажни објекти - киосци) такса се утврђује
дневно по m2:
Јавна
Цена
Зона
површина
динара/ m2
I зона
до 7 m2
54,00
2
преко 7 m
48,00
2
II зона
до 7 m
43,00
2
преко 7 m
38,00
2
III зона
до 7 m
32,00
2
преко 7 m
27,00
IV зона
до 7 m2
22,00
2
преко 7 m
16,00
2
V зона
до 7 m
16.00
2
преко 7 m
11,00
3. За постављање летње баште, такса се утврђује
дневно по m2 , и износи:

Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/ m2
6,00
5,00
4,00
3,00
3,00

4. За постављање тенди и надстрешница за
летње баште и уз остале објекте такса се утврђује
дневно по т2, износи:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/ m2
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00

5. За посгављање покретних објеката и уређаја (објеката за извођење забавних програма),
такса се утврђује дневно по m2:
Зона
динара/ m2
I зона
8,00
II зона
6,00
III зона
5,00

IV зона
V зона
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4,00
3,00

6.
За постављање монтажно-демонтажне
јавне телефонске говорнице, такса се плаћа по
апарату дневно:
Зона
динара
I зона
24,00
II зона
19,00
III зона
16,00
IV зона
13,00
V зона
11,00
7. За коришћење јавне површине покретне
тезге, фрижидери за продају сладоледа, уређаји
за печење и продају кокица, кукурузних класова,
кестења и шећерне пене, аутомата и уређаја у
возилу и приколици, за површину до 2 m2 и сл.
плаћа се дневно:
Зона
динара
I зона
59,00
II зона
43,00
III зона
32,00
IV зона
25,00
V зона
20,00
8. За коришћење јавне површине за вожњу
дечијих аутомобила, мотора и сл. такса се плаћа
по возилу месечно:
Зона
динара/ m2
I зона
32,00
II зона
29,00
III зона
26,00
IV зона
24,00
V зона
18,00

Члан 4.
У Тарифном броју 3. тачка 1, износ “33
динара” замењује се износом “36 динара”.
Члан 5.
У Тарифном броју 4, тачка 1. износ “200
динара” замењује се износом “216 дииара”.
Члан 6.
У Тарифном броју 5. став 1. износи у табели
од тачке 1. до тачке 9. мењају се и гласе:
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5.

6.

7.
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за паркирање путничких, комби и
теретних возила до 1 t носивости и
њихове приколице од 60 минута и за
сваку започету временску јединицу
паркирања по:
19 дин.
за паркирање мотоцикла и њихове
приколице од 01.00 часова и за сваку
даљу започету временску јединицу
паркирања по
5 дин.
за паркирање теретних возила и
аутобуса до 01.00 часова и сваку
даље започету временску јединицу
паркирања:
- за паркирање возила преко 1t
носивости, по
39 дин.
- за теретна возила са приколицом,
шлепере, цистерне и за аутобусе, по 78 дин.
За коришћење посебно обележеног места за заустављање возила
одређених корисника такса износи:
- за коришћење обележених места
на стајалиштима за приватне аутопревознике по теретном возилу,
дневно
19 дин.
- за теретна возила носивости до
две тоне (утовар и истовар робе) за
једно обележено место, дневно
81 дин.
- за теретна возила носивости
преко две тоне и аутобусе, осим
јавног градског саобраћаја, за једно
обележено место, дневно
194 дин.
За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку
возача (полигона) утврђује се такса,
дневно
108 дин.
У случају да један полигон користи
две или више ауто-школа, сваки
обвезник плаћа таксу у висини од
50% од прописаног износа.
За заустављање возила на јавним
саобраћајним површинама мимо
утврђеног
режима
саобраћаја
(на основу посебног одобрења
надлежног органа) утврђује се
такса, и то:
- за путничка и теретна возила до 2 t
носивости, дневно
81 дин.
- за теретна возила преко 2 t
носивости и аутобусе, дневно
86 дин.
За заустављање теретних возила у
централној зони ради снабдевања
по основу посебне дозволе у складу
са одредбама Одлуке о безбедности
саобраћаја, за теретна моторна
возила и возила којима се врши
снабдевање, утврђује се такса,
дневно
64 дин.
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8.

За заустављање грађевинских возила
и машина на јавним саобраћајним
површинама (по основу посебног
одобрења
надлежног
органа)
утврђује се такса, дневно
389 дин.
9. За коришћење обележених места на
такси станици по ауто такси возилу
месечно
922 дин.
У истом тарифном броју тачка 16. мења се и
гласи:
“16. Такса из тачке 3, 6. и 7. овог тарифног
броја не плаћа се за возила Министарства
унутрашњих послова, за возила Војске Србије,
за возила хитне медицинске службе, возила
здравствених и социјалних установа, за возила
која инвалиди користе за своје потребе, за возила
дипломатских представништава и за возила
државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије и локалне
самоуправе и за возила комуналних предузећа
која обављају комуналну делатност”.

Члан 7.
У Тарифном броју 6. тачка 1. износ “7 динара”
замењује се износом “8 динара”.
У истом тарифном броју тачка 3. реч:
“утврђује” замењује се речју:” наплаћује”.
Члан 8.
У Тарифном броју 7. тачка 1. износи у табели
мењају се и гласе :
1. За коришћење обале у пословне и било које
друге сврхе утврђује се комунална такса, и то:
1.

2.

За коришћење обале у пословне и било које друге
сврхе утврђује се комунална такса, и то:
а) за коришћење обале по дужном метру
дневно, и то:
делови изграђене градске обале 19 дин.
делови неизграђене градске 8 дин.
обале
б) за коришћење обале према утврђеној
манипулативној површи-ни заузетог
простора утврђује се комунална такса
по метру квадратном, дневно, и то:
делови изграђене градске обале 37 дин.
делови неизграђене градске
обале
18 дин.
За коришћење обала за постављање
и укопавање на обали или води
привремених грађевинских објеката,
пловних објеката, стубова, цевовода и
других направа, утврђује се комунална
такса према утврђеној манипулативној
површини заузетог обалног и воденог
простора и то по квадратном метру
површине, дневно
70 дин.
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Члан 9.
У Тарифном броју 9. тачка 1. износи у табели
мењају се и гласе
- за насељено место Панчево
156 дин.
- за остала насељена места на 578 дин.
територији града Панчева
Члан 10.
У Тарифном броју 10. тачка 1. износи у табели
мењају се и гласе:
- од 1 до 10 тона депласмана
711 дин.
- од 10 до 20 тона депласмана
2.277 дин.
- преко 20 тона депласмана
2.848 дин.
Члан 11.
У Тарифном броју 11 тачка 1. износи у табели
мењају се и гласе :
а) за чамце и друге пловне
450,36 дин.
објекте на весла и једра
б) такса се увећава за чамце
који користе моторе, и то:
-од2,94 кW до 22,05 кW
710,64 дин.
- од 22,05 кW до 96,60
1.424,52 дин.
- од 96,60 кW до 220,62 2.846,88 дин.
кW
- преко 220,62 кW
5.172,12 дин.
в) за сплавове са или без
кућице, и то:
- до 30 m2 по квадратном
49,68 дин.
метру утврђене површине
- преко 30 m2 угврђује
14,04 дин.
се још за сваки следећи
квадратни метар
Члан 12.
У Тарифном броју 12. тачка 1. износи у табели
мењају се и гласе:
а) на Тамишу и Дунаву
до 10 m2
преко 10 m2
б) на Поњавици и Наделу
до 10 m2
преко 10 m2

си :

.5.174,28 дин.

10,346,40 дин.
1.425,60 дин
2.276,64 дин.

Члан 13.
У Тарифном броју 13. тачка 1. мења се и гла1.

За

држање

моторних,

друмских

и
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прикључних возила, осим
возила и машина, утврђује се
износу од:
- за теретна возила и
аутобусе
- за тракторе
- за теретну приколицу
- за специјално возило

пољопривредних
такса годишње у
10.407,96 динара
2.075,76 динара
1.431,00 динара
7.809,48 динара

за путничка возила:
- до 1.150 сm3
-од 1.151 до 1.300 сm3
-од 1.301 до 1.600 сm3
-од 1.601 до 2.000 сm3
- преко 2.000 сm3

398,52 динара
583,20 динара
874,80 динара
1.166,40 динара
1.555,20 динара

за мотоцикле:
- до 250 сm3
- од 251 до 750 сm3
-од751 до 1.100 сm3
- преко 1.100 сm3

78,84 динара
157,68 динара
236,52 динара
315,36 динара

Досадашње тачке „3,4. и 5.” постају тачке „2,3. и
4.”
Члан 14.
У Тарифном броју 14. тачке „1, 2, 3. и 10”.
мењају се и гласе :
„1. За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова,
утврђује се комунална такса дневно и то:
- при изградњи објеката, дневно
по квадратном метру заузете
површине
11,88 дин.
2. При извођењу радова на објектима који изискују
раскопавање коловоза и тротоара - дневно по
квадратном метру:
- ако се раскопавање врши у времену
од 1. априла до 30. септембра
9,72 дин.
- ако се раскопавање врши у времену
од 1. октобра до 31. марта
10,80 дин.
3. При заузимању јавних површина које
захтева забрану кретања возила и пешака и
паркирања возила, дневно по квадратном метру,
и то:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

378.
На основу чланова 6. и 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник
РС бр.62/06), чланова 90. 91. 92. 93. и 94. Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09
и 81/09-исправка ), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и члана
39 и 99 став 1. Статута града Панчево (“Сл. лист
града Панчево” бр.8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчево, на седници одржаној 29. децембра 2009.
године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде
за уређивање грађевинског земљишта («Сл. лист

Члан 4.
У члану 5. став 3. речи :”извода из урбанистичког плана , односно акта о урбанистичким
условима за објекте” замењују се речима
:”информација о локацији, односно локацијске
дозволе. У истом члану став 3. «Прва зона» « као
и у осталим зонама овог члана речи у загради:«
( у границама ГУП -а )» замењује се речима :”( у
границама Генералног Плана Панчева)”.
Члан 5.
У члану 6. стаб 1. мења се и гласи:
“Накнада у односу на степен уређености
грађевинског земњишта, обрачунава се на основу
следећих трошкова:

I
II
III
IV
V
VI
VII

158
113
91
72
58
49
38

744
528
423
341
274
218
176

216
151
123
98
78
65
52

285
201
164
130
106
86
69

323 1.772 3.498
238 1.268 2.500
185 1.016 2.001
147
810 1.599
118
656 1.290
93
524 1.035
77
420
831

Укупно дин.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева” а примењиваће се од 01. јануара 2010.
године.

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи :
“Накнада се утврђује у зависности од зоне
у којој се изводе радови из члана 2. ове одлуке,
степена комуналне опремљености, годишњих
програма за уређивање грађевинског земљишта,
урбанистичке зоне , намене објекта и површине
објекта.”

Коловоз

Члан 15.
Након доношења Одлуке о изменама н
допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
Градска управа града Панчево је у обавези да
изради пречишћен текст одлуке.

Канализација

10. Таксу из овог тарифног броја, наплаћује
ЈП”Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево”.

Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
“Накнада се не плаћа за изградњу јавних
објеката или јавних површина за које се утврђује
општи интерес, у складу са посебним законом
( улице , тргови, паркови и др. ) када је инвеститор
град Панчево, месна заједница , установа, јавно,
односно јавно-комунално предузеће чији је
оснивач град Панчево, односно месна заједница” .

Вододвод

16,20 дин.

Тротоари

23,76 дин.

општине Панчево« бр. 9/06, 11/06-исправка,
29/06, 19/07 и „ Сл. лист града Панчева” бр.
16/08) у члану 2. став 3. после речи : «парцелама»
уместо зареза ставља се тачка , а остатак текста
се брише.

Електр.

39,96 дин.
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Припрем

- ако се заузима коловоз
на главним улицама
- ако се заузима коловоз
на споредним улицама
- ако се заузима тротоар
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Зона

29. децембар 2009. године
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Члан 6.
Иза члана 6. додаје се члан 6а који гласи:
«Члан 6а
У објекту нето површине до 250,00 m2 са
максимално 4 функционалне целине од којих
најмање 1/3 површине мора бити намењена
становању, за стамбени простор примењује се
коефицијент 1.
У објекту нето површине до 400,00 m2 са
максимално 4 функционалне целине од којих
најмање 1/3 површине мора бити намењена
становању, за стамбени простор примењује се
коефицијент 1,50.
У осталим објектима чија је нето површина
већа од 400,00 m2 за стамбени простор примењује
се коефицијент 3,00.
Коефицијенти из ставова 1, 2. и 3. овог члана
примењују се на накнаде утврђене у члану 6. у
зависности од зоне.
За пословни простор у објектима из ставова
1, 2. и 3. овог члана проценат увећавања накнаде
утврђен је у члану 8. ове одлуке.
За објекте за обављање производних
делатности примењује се коефицијент 1.

1

2

Намена објеката - простора, односно
земљишта за које се утврђује
накнада

проценат
умањења

Ред. број

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи
“У зависности од намене земљишта, односно
објекта који се на грађевинском земљишту гради,
накнада из члана 6. ове одлуке се обрачунава и
плаћа на следећи начин:

Породични стамбени објекат до 100
m2 нето површине са једним станом
и реконструкција и доградња једног
стана до 100 m2 без повећања броја
стамбених јединица.поткровља само
над равним кровом вишепородичног 50%
стамбеног,
односно
стамбенопословног објекта.с тим што дуплекс
и остале етаже над равним кровом не
улазе у ову категорију, таван чија је
висина надзитка преко 0,60 м
Јавни објекти (дечије установе,
школе,
факултети,
установе
социјалне и здравствене заштите,
објекти културе и спортски објекти,
60%
када је инвеститор орган, односно
организација Републике Србије,
односно
Аутономне
покрајине
Војводине

3

29. децембар 2009. године

Помоћни простор у стамбеном
објекту, односно стамбено-пословном
објекту, који је у функцији становања
и који се налази у подруму/сутерену и
70%
таван чија је висина надзитка до 0,60
м, помоћни објекти (шупе, гараже,
оставе и сл.) и економски објекти
(стаје, амбари, пушнице и сл.)

Члан 8.
Члан 13. мења се и гласи:
“Инвеститор који врши претварање простора
из једне намене у другу, плаћа разлику у накнади
између новопројектованог стања и стања пре
претварања простора из једне намене у другу
намену, ( помоћни у стамбени или пословни,
стамбени у пословни или пословни једне намене
у пословни друге намене)”.
Члан 9.
У члану 16. додаје се став 2. који гласи:
“Умањење накнаде из претходног става важи
када град Панчево нема обавезу да комунално
опреми локацију”
Иза члана 16. додаје се нови члан 16а који
гласи :
«Члан16а
За објекте који ће се градити на локацији,
односно зони која се комунално опрема средствима
власника, накнада се умањује за стварне трошкове
комуналног опремања, а највише до 60% од висине
накнаде утврђене према мерилима за обрачун за
ту локацију, односно зону.”
Члан 11.
Члан 17. мења се и гласи :
“Инвеститор за изградњу другог објекта на
парцели , реконструкцију и доградњу објекта до
мах. четири јединице на парцели и за развргнуће
имовинске заједнице, и на парцели на којој
не постоје услови за обезбеђење простора за
паркирање возила у виду гаражних или паркинг
места је у обавези да у буџет града Панчева
уплати накнаду за уређење паркинг простора или
гаражних места у износу од 45.000,00 динара по
паркинг месту.
Инвеститор за реконструкцију и доградњу
постојећих вишепородичних објеката и за
инвеститоре којима је грађевинско земљиште
дато у закуп од стране града Панчева односно
грађевинско земљиште које град отуђи у складу
са законом када је урбанистичким планом,
планирана изградња вишепородичног објекта на
парцели мањој од 500 m2, а планом је предвиђено
паркирање на сопственој парцели, дозвољава
се да инвеститор за изградњу вишепородичног
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стамбеног објекта на парцели на којој не постоје
услови за обезбеђење простора за паркирање
возила у виду гаражних или паркинг места је у
обавези да у буџет града Панчева уплати накнаду
за уређење паркинг простора или гаражних места
у износу од 60.000,00 динара по паркинг месту.
Инвеститор за реконструкцију и доградњу
постојећих објеката , којима се врши тран сформација објекта из породичног у вишепородично
становање и пословање на парцели на којој
не постоје услови за обезбеђење простора за
паркирање возила у виду гаражних или паркинг
места је у обавези да у буџет града Панчева
уплати накнаду за уређење паркинг простора или
гаражних места у износу од 150.000,00 динара по
паркинг месту.
Инвеститор за реконструкцију и доградњу
постојећег пословног објекта на парцели на којој
не постоје услови за обезбеђење простора за
паркирање возила у виду гаражних или паркинг
места је у обавези да у буџет града Панчева
уплати накнаду за уређење паркинг простора или
гаражних места у износу од 90.000,00 динара по
паркинг месту .
Инвеститор за јавне објекте (дечије
установе, школе, факултети, установе социјалне
и здравствене заштите, објекти културе и
спортски објекти, када је инвеститор орган,
односно организација Републике Србије, односно
Аутономне покрајине и за реконструкцију и
доградњу постојећег пословног објекта/простора
до 70 m2 нето површине не плаћа се накнада за
паркирање.
Код постојећих производних комплекса и
објекта у за потребе реконструкције и доградње,
као и изградње на парцели на којој не постоје
услови за обезбеђење простора за паркирање
возила у виду гаражних или паркинг места је у
обавези да у буџет града Панчева уплати накнаду
за уређење паркинг простора или гаражних места
у износу од 45.000,00 динара по паркинг месту
, а за пратеће садржаје производних комплекса
примењује се корективни фактор 0,5.
Члан 12.
Назив Поглавља V : “ НАКНАДА У
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА” замењује се новим
називом који гласи:
“ НАКНАДА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА”
Члан 13.
Члан 18.мења се и гласи :
“Накнада у поступку легализације за
породичне стамбене објекта до 100 m2 умањује
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се за 60 % у односу на висину накнаде прописану
овом одлуком , ако се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи до 31. децембра
2010 . године.
Накнада у поступку легализације за породичне
стамбене објекта преко 100 m2 са две стамбене
јединице, умањује се за 20 % у односу на висину
накнаде прописану овом одлуком , ако се уговор
о уређивању грађевинског земљишта закључи до
31. децембра 2010 . год.
Накнада у поступку легализације за помоћне
објекте умањује се за 70 % у односу на основни
износ накнаде за породичне објекте.
Умањење накнаде из овог члана не односи
се на пословни простор или други простор који
се налази у породичном стамбеном објекту из
ставова 1. и 2. овог члана, а не користи се за
становање.
Корисна површина се обрачунава на основу
ЈУС У.Ц2.100 2002.
Члан 14.
Члан 24. мења се и гласи:
“Накнада обрачуната по члану 18. ове одлуке
исплаћује се :
1. У једнократном износу у року од тридесет
дана од дана закључења Уговора уз умањење за
10%.
2. До дванаест месечних рата без умањења
износа и уз примену обрачуна револаризације
неисплаћеног износа на начин регулисан чланом
25.ове одлуке.”
Члан 15.
У члану 26. став 1 алинеја 3 мења се и гласи :
”- меницом авалираном од пословне банке “.
Иза члана 27. додаје се члан 27а.који гласи:
«Члан 27а
Инвеститор који има право на умањење,
то право може остварити само по једном
(најповољнијем) основу.»
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчево”, а примењиваће се од 01.јануара 2010.
године
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БР. II-04-06-27/2009
Панчево 29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.
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379.
На основу члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр.62/06) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 8/08
и 4/09) Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 29. децембра 2009. године донелаје
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мерилима,
висини, начину и роковима плаћања накнаде
за коришћење граћевинског
земљишта
Члан 1.
У Одлуци о мерилима, висини, начину
и роковима плаћања накнаде за коришћење
грађевинског земљишта («Службени лист
општине Панчево» бр. 4/96, 6/96, 1/98, 2/03, 16/03,
19/05, 21/05, 29/06 , 19/07 и «Службени лист града
Панчева» бр.16/08), члан 11. став 1, мења се и
гласи:
«Висина накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта у насељеном месту
Панчево обрачунава се по 1m2 месечно у
динарима и износи:
Стамбена зона
За I стамбену зону
За II стамбену зону
За III стамбену зону
За IV стамбену зону

Динара
1.500
1.203
0.985
0.768

Пословна зона у пословним просторијама у
којима се не обавља занатска делатност
За I пословну зону
6.272
За II пословну зону
4.832
За III пословну зону
3.709
За IV пословну зону
2.844
За V пословну зону
2.210
простора
4.890
2.405

II Индустријска зона
- за изграђено земљиште
2.405
- за неизграђено земљиште
1.103
III Индустријска зона
- за изграђено земљиште
1.776
- за неизграђено земљиште
0.870
Власници изграђеног грађевинског земљишта
изван грађевинског подручја
- за стамбени објекат
0.492
- за пословни објекат
1.260»
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2010.
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

380.

Пословна зона у пословним просторијама у
којима се обавља занатска делатност
За I пословну зону
4.338
За II пословну зону
3.333
За III пословну зону
2.565
За IV пословну зону
1.972
За V пословну зону
1.500

Корисници индустријског
индустријској зони
I Индустријска зона
- за изграђено земљиште
- за неизграђено земљиште
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На основу члана 145. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09 и
81/09-исправка ), члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр.62/06) и чланова 39.и 99. став1 .Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08
и 4/09) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 29. децембра 2009.године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о привременом
постављању монтажних и покретних објеката
на јавним површинама
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама («Службени лист општине Панчево»
бр. 10/04, 15/04-исправка, 16/04, 21/04, 5/05,
11/05 19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07, 19/07 и
«Службени лист града Панчева» бр. 16/08), члан
11. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за киоск у власништву
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ЈП «Дирекција» износи по метру квадратном:
Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/m2
1.962
1.441
1.111
818
671»

Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за киоск по метру
квадратном заузете површине износи:
Цена
Зона
Јавна површина
дин/m2
1.636
до 7м
прва
преко 7m2
1.472
до 7 м
1.309
друга
преко 7m2
1.145
до 7m2
982
трећа
преко 7m2
818
до 7m2
656
четврта
преко 7m2
490
до 7м
490
пета
преко 7m2
326»
У члану 13. став 1. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за постављање летњих
башти по метру квадратном износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
179
друга
132
трећа
114
четврта
90
пета
73»
У истом члану став 3. мења се и гласи:
«Месечна закупнина дела јавне површине за
постављање тенди и надстрешница за летње
баште и уз остале објекте на јавним површинама
по метру квадратном износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
42
друга
35
трећа
25
четврта
18
пета
8»
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за период дужи од 30 дана на делу
уличног тротоара или платоа ради постављања
покретних тезги, фрижидера за продају сладоледа,
расхладне витрине, уређаје за печење и продају
кокица, кукурузних класова, кестења и шећерне
пене, аутомата и уређаја у возилу и приколици за
површину до 2 m2 износи по метру квадратном:
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Зона
Цена дин/m2
прва
1.800
друга
1.309
трећа
982
четврта
752
пета
621”
Дневна закупнина за закуп јавне површине
за период краћи од 30 дана по метру квадратном
износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
82
друга
65
трећа
49
четврта
33
пета
17”
Дневна закупнина за закуп јавне површине за
постављање граћевинског материј
по метру кавадратном износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
12
друга
10
трећа
8
четврта
6
пета
4»
Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за постављање монтажно-демонтажне
јавне говорнице износи по јавној говорници:
Зона
Цена по говорници
прва
2.160
друга
1.727
трећа
1.296
четврта
865
пета
438”
Члан 6.
Члан 16. мења се и гласи:
«Дневна закупнина за закуп јавне површине
за постављање луна парка, циркуских и других
шатри, по метру квадратном износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
12
друга
10
трећа
8
четврта
6
пета
4»
Члан 17. мења се и гласи: «Месечна закупнина
за закуп дела јавне површине за вожњу дечијих
аутића и сл.
Члан 7.
Зона
Цена дин/возило
прва
164
друга
132
трећа
98
четврта
65
пета
33»
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Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за постављање покретних рекламних
витрина по метру квадратном износи:
Зона
Цена дин/m2
прва
703
друга
578
трећа
459
четврта
360
пета
286”
Члан 9.
У члану 39. став 3. мења се и гласи :
«3а постављање летње баште на местима
за паркирање и у зонама раскрснице прибавља
се мишљење надлежног органа за послове
саобраћаја . За коришћење дела јавне поврашине
за постављање летње баште на местима за
паркирање и у зонама раскрсница плаћа се
петоструки износ закупнине.»
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1 .јануара 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО
БРОЈ:II-04-06-27/2009
Панчево,29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

381.
На основу члана 20. и члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр.
129/07), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр. 62/06),
Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр.
54/09), Закона о средствима у својини Републике
Србије («Сл.гласник РС» 53/95, 3/96-исправка,
54/96, 32/97 и 101/05), Закона о облигационим
односима («Сл.лист СФРЈ» бр 29/78, 39/85 и 57/89
и «Сл.лист СРЈ» бр. 31/93) и члана 39. Статута
града Панчева («Сл.лист града Панчева» бр.8/08
и 4/09) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 29. децембра 2009. године, донела је
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ОДЛУКУ
о пословном,магацинском простору и
гаражама града Панчева
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се располагање и
управљање пословним, магацинским простором
и зиданим гаражама (у даљем тексту: гараже)
града Панчева (у даљем тексту: Град) у државној
својини, утврђују се услови коришћења, начин
и поступак давања у закуп, висина закупнине
за пословни, магацински простор и гараже у
државној својини и регулишу друга питања у вези
са коришћењем истих.
Члан 2.
Пословним простором, у смислу ове одлуке,
сматра се једна или више просторија намењених
обављању пословне делатности, које по правилу
чине грађевинску целину и имају посебан улаз, а
налазе се у стамбеном, пословном или стамбенопословном објекту.
Магацинским простором, у смислу ове одлуке,
сматра се простор који се користи за смештај робе
и за њену заштиту од кварења или загађивања.
Гаражом у смислу ове одлуке, сматра се
објекат или просторија намењена за паркирање
возила у зонама становања.
Члан 3.
Располагањем у смислу ове Одлуке сматра се
прибављање, отуђење,давање у закуп пословног,
магацинског простора и гаража на начин прописан
Законом и овом Одлуком.
Члан 4.
Пословни простор града у државној својини
чине зграде и простор, односно делови зграда и
простора, које су органи града, јавна предузећа и
установе чији је оснивач Град:
- стекли, односно које стекну, у складу са
законом;
- стекли односно које стекну по основу
улагања у предузећа и установе, као и
- пословни простор изграђен или прибављен
средствима Града, средствима самодоприноса и
средствима јавних предузећа и установа чији је
оснивач Град;
- пословни простор на територији Града
за који се у складу са законом утврди да је без
власника;
- пословни и магацински простор на територији Града који је у дотрајалом -неупотребљивом
стању, а за који постоји интерес Града да се
предузимањем грађевинских радова у складу са
позитивним прописима доведе у стање подобно
за употребу.
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Члан 5.
Управљање пословним, магацинским простором и гаражама из члана 1. ове одлуке поверава
се Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева » Панчево (у даљем тексту:
ЈП«Дирекција»), а што ће се ближе уредити
уговором о регулисању међусобних права и
обавеза између Града и ЈП «Дирекција».
ЈП »Дирекција» је овлашћена да у име града
води евиденцију пословног, магацинског простора
и гаража, обавља послове прибављања, отуђења,
давања у закуп и отказивања уговора о закупу
пословних, магацинских просторија и гаража,
управљања (текуће и инвестиционо одржавање и
опремање, обнављање и унапређивање), стара се
о наплати закупнине, извршава законске и друге
обавезе које проистичу из закупа, покреће и води
судске и друге поступке у вези са закуподавним
односом изузев својинско-правних спорова, као и
друге послове и правне радње у вези пословних,
магацинских просторија и гаража у складу са
законом, Статутом града и овом одлуком.
ЈП «Дирекција је у обавези да донесе годишњи
Програм давања у закуп пословног, магацинског
простора и гаража који ће садржати план
текућег и инвестиционог одржавања и опремања
појединачних пословних, магацинских простора
и гаража, ради обнављања, унапређивања и
ефикаснијег искоришћавања истих.
II СЛУЖБЕНИ ПРОСТОР ГРАДА
Члан 6.
Пословни простор који користе за рад органи
и службе града, јавна и јавно комунална предузећа
чији је оснивач Град, као и које користе установе и
јавне службе у области друштвених делатности и
социјалног старања чине службени простор града
(у даљем тексту: службени простор).
Изузетно, део службеног простора могу
субјекти из става 1. овог члана дати у закуп, на
начин и под условима из ове Одлуке, у сврху
задовољавања потреба грађана у различитим
областима (шалтери банака, ПТТ услуга, услуга
телефоније, фотокопирања и сл.), о чему се
закључује уговор о закупу са одговрним лицем
наведених субјеката у својству закуподавца.
Приход од давања у закуп дела службеног
простора из става 2. овог члана је јавни приход
буцета града и користи се за одржавање службеног
простора.
Службени простор из става 1. овог члана
утврдиће се посебним актом Градоначелника
Града, уз претходно прибављено мишљење
Градског већа.
Евиденцију службеног простора, као и делова
службеног простора из става 2. овог члана водиће
ЈП «Дирекција».
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Члан 7.
Субјекти из члана 6. који користе службени
простор непосредно су одговорни за наменско
коришћење службених зграда и простора и за
спровођење мера чувања и заштите у складу са
прописима којима се регулише та област.
ЈП «Дирекција ће унети у евиденцију
пословног простора Града простор који се не
користи као службени, и исти је предмет стицања
прихода давањем у закуп по одредбама ове
одлуке.
III ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Члан 8.
Пословни, магацински простор и гараже дају
се у закуп на одређено време, на период од пет
година с тим што се уговор закључује на одређено
време до добијања сагласности Републичке
Дирекције за имовину, а након добијања
сагласности на преостали период трајања закупа.
Члан 9.
Пословни, магацински простор и гараже дају
се у закуп јавним надметањем, путем оглашавања
у локалним листовима, на огласној табли ЈП
«Дирекција», или неком од дневних листова.
Одлуку о расписивању огласа за давање у
закуп пословног, магацинског простора и гаража
доноси Управни одбор ЈП «Дирекција» (у даљем
тексту: УО ЈП «Дирекција»).
Одлука из става 2. овог члана треба да садржи
потпуни текст огласа.
Члан 10.
УО ЈП «Дирекција» приликом расписивања
огласа за давање у закуп пословног простора
одређује делатности које ће се обављати у
пословном простору, а у складу са прописима о
минималним техничким условима за обављање
промета робе и вршења услуга у промету робе,
прописима о заштити животне средине и заштити
од буке.
Члан 11.
Приликом одређивања делатности која
се може обављати у пословном, магацинском
простору који се налази у објектима који су под
заштитом, ЈП «Дирекција» пре расписивања
огласа прибавља мишљење Завода за заштиту
споменика културе Панчево.
Члан 12.
Оглас треба да садржи:
1) податке о пословном, магацинском
простору, односно гаражи (адреса, пословна зона,
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површина);
2) врсту пословне делатности која се може
обављати;
3) време на које се пословни, магацински
простор и гараже дају у закуп;
4) назнаку да у поступку може да учествује
свако лице које има регистровану привредну
делатност код надлежног органа и које задовољава
услове предвиђене огласом;
5) одредбу да је сваки учесник обавезан да
изврши уплату гарантног износа ради учешћа на
огласу и број текућег рачуна на који се уплаћује;
6) напомену да се најповољнијем понуђачу
уплаћени гарантни износ урачунава у закупнину,
а да се исти враћа понуђачима који не успеју на
јавном надметању:
7) почетни износ за стицање права на закуп
пословног, магацинског простора и гараже који су
предмет јавног надметања;
8) назнаку да се на највиши излицитирани
износ из тачке 7.) плаћа порез;
9) назнаку да највиши излицитирани износ
представља закупнину за први месец, а да се за
остале месеце висина закупнине утврђује у складу
са Одлуком;
10)одредбу да је понуђач који је излицитирао
највиши почетни износ дужан да достави једно од
средстава обезбеђења плаћања закупа за период
трајања закупа (хипотека, банкарска гаранција,
авалирана меница);
11)одредбу да се пословни, магацински
простор и гаража даје у виђеном стању;
12)одредбу да се неће разматрати понуде
понуђача који има неизмирене пореске обавезе
по основу локалних прихода као и дуг према ЈП
«Дирекција» по било ком основу;
13)одредбу да се неће разматрати понуде
понуђача који је одустао од закључења уговора
о закупу пословног простора који је био предмет
ранијег оглашавања, и то у року од три године од
дана одустанка;
14)таксативно наведене податке и прилоге
које треба да садржи пријава;
15)адресу и начин на који се упућује пријава,
уз напомену да подносилац пријаве исту достави
у затвореној коверти са назнаком: «ПРИЈАВА
ЗА ПОСЛОВНИ - МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР У
ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ - «НЕ
ОТВАРАЈ» - адресом, односно седиштем лица
које се пријављује на оглас;
16) рок за подношење пријава;
17)одредбу да се непотпуне, неблаговремене
и неуредне пријаве неће узимати у разматрање;
18)одредбу да се поступак јавног надметања
неће одржати уколико се на оглас јави једно
заинтересовано лице;
19) време и место одржавања јавног
надметања;
20)одредбу да се висина месечне закупнине
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усклађује према одредбама Одлуке;
21)одредбу да се након доношења акта
надлежног органа града Панчева, закључује
уговор о закупу на одређено време.
22)одредбу да је обавезан приказ личне
карте учесника као и приказ уредног пуномоћја
овереног у суду.
Висина почетног износа за стицање права на
закуп без пореза из става 1. тачка 7. овог члана
износи четири месечне закупнине (површина
простора пута цена закупа по m2 за зону у којој
се простор налази), обрачуната у складу са
одредбама ове одлуке.
Висина гарантног износа из става 1. тачка
5. овог члана износи две месечне закупнине
(површина простора пута цена закупа по m2 за
зону у којој се простор налази), обрачуната у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 13.
Поступак давања у закуп пословног,
магацинског
простора и гаража спроводи
Комисија за избор најповољнијег понуђача (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија се образује на период од четири
године.
Комисију образује решењем градоначелник
Града.
Комисију чине председник, два члана и
њихови заменици. Председника, заменика
председника, једног члана и заменика предлаже
УО ЈП «Дирекција», а једног члана и заменика
предлаже начелник Градске управе из надлежног
Секретаријата.
Члан 14.
У поступку јавног надметања не могу као
понуђачи учествовати председник, чланови
Комисије и њихови заменици.
Члан 15.
Рад Комисије је јаван.
О раду Комисије током поступка јавног
надметања, води се записник који потписују
председник и присутни чланови Комисије.
За пуноважан рад Комисије обавезно је
присуство председника или заменика председника,
и два члана Комисије или њихових заменика.
Члан 16.
На основу расписаног огласа из члана 12. ове
одлуке, у поступку јавног надметања ради давања
у закуп пословног, магацинског простора, односно
гаража, заинтересована лица подносе пријаве.
Једно лице може да поднесе пријаву за више
пословних, магацинских просторија, односно
гаража, с тим што је у обавези да за сваки простор
поднесе потпуну пријаву и уплати гарантни
износ.
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Члан 17.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве и то:
а) за лица која имају пријављену привредну
делатност код надлежног органа, копија решења
о упису у регистар код надлежног органа, адреса
стана, фотокопија личне карте и број текућег
рачуна;
б) за правна лица - назив фирме са обавезном
фотокопијом извода из судског регистра, седиште
правног лица са подацима о лицу овлашћеном за
заступање и бројем текућег рачуна,
2) податке о пословном, магацинском
простору и гаражи за коју се пријава подноси,
3) делатност која ће се обављати,
4) изјаву да пословни простор преузима у
виђеном стању,
5) доказ о уплати гарантног износа,
6) доказ о измирењу пореских обавеза по
основу локалних прихода.
Члан 18.
Поступак јавног надметања неће се одржати
уколико му приступи један учесник.
Уколико на три узастопна огласа за давање у
закуп пословног, магацинског простора и гаража
не буде заинтересованих понуђача, простор ће се
дати у закуп понуђачу који приступи.
Члан 19.
Отварање поступка јавног надметања
проглашава председник или заменик председника
Комисије, позивом да сви заинтересовани
подносиоци пријава приступе јавном надметању.
Члан 20.
Након отварања поступка јавног надметања,
Комисија приступа утврђивању броја поднетих
пријава и констатује ко је од подносилаца пријава
лично присутан, односно да ли пуномоћник
подносиоца пријаве има уредну пуномоћ овлашћење да учествује у поступку јавног
надметања.
Након уврђивања идентитета подносилаца
пријава, Комисија утврђује да ли су поднете
пријаве благовремене, потпуне и уредне.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне
пријаве, Комисија неће узети у разматрање, што
се записнички констатује.
Члан 21.
Председник или заменик председника
Комисије објављује висину почетног износа за
пословни, магацински простор, односно гаражу
и утврђује да сваки наредни лнцитациони корак
не може бити мањи од 5% од претходно највише
излицитираног износа и позива учеснике да
понуде своје почетне износе.
Учесник јавног надметања дужан је да јасно
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и гласно каже који износ нуди.
Председавајући Комисије пита три пута да ли
неко даје више од највећег претходно понуђеног
износа и констатује који је највећи износ понуђен
и име понуђача.
Учесник који је понудио највећи износ,
обавезан је да на позив председника Комисије,
одмах потпише изјаву у којој је наведена висина
понуђеног износа и да је у обавези да износ уплати
у року од осам дана од потписивања изјаве.
Уколико учесник који је понудио највећи износ
одбије да одмах потпише изјаву из претходног
става, сматра се да је одустао од понуде.
Учесник који је излицитирао највиши износ
и потписао изјаву из става 4. овог члана је
најповољнији понуђач.
Члан 22.
Гарантни износ се не враћа лицу које се
пријавило на оглас а није присуствовало јавном
надметању, као ни најповољнијем понуђачу који
не уплати највиши излицитирани износ у року од
осам дана од дана потписивања изјаве.
Члан 23.
Комисија је обавезна да градоначелнику Града
у року од 15 дана од дана спроведеног поступка
јавног надметања достави:
1) предлог за давање у закуп пословног,
магацинског простора, односно гараже,
2) фотокопију пријаве,
3) доказ о уплати гарантног износа,
4) доказ о уплати највишег излицитираног
износа,
5) записник са јавног надметања,
6) другу документацију за коју Комисија
сматра да је потребна за одлучивање.
Члан 24.
На основу достављене документације
градоначелник Града доноси решење о давању у
закуп пословног, магацинског простора односно
гараже најповољнијем понуђачу, које се доставља
свим учесницима.
На решење о давању у закуп пословних,
магацинских просторија односно гаража,
допуштен је приговор Скупштини града Панчева
у року од 8 дана од дана достављања решења.
Члан 25.
Решење о давању у закуп пословног,
магацинског простора, односно, гараже на
које није уложен приговор,односно решење
Скупштине града Панчева донето по приговору,
сматра се коначним, и исто се може побијати у
судском поступку.
На основу правоснажног и коначног решења
понуђач коме је дат у закуп пословни, магацински
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простор или гаража дужан је да у року од 8 дана
од дана достављања, закључи уговор о закупу
пословног, магацинског простора или гараже на
одређено време.
Уколико уговор о закупу из претходног става
не буде закључен, решење о давању у закуп
из члана 24. ове одлуке ставља се ван снаге, а
поступак давања у закуп пословног, магацинског
простора и гараже ће се поновити.
Уговоре о закупу пословног, магацинског
простора и гаража у име закуподавца потписује
директор ЈП «Дирекција».
IV НАЧИН И ПОСТУПАК УТВРЋИВАЊА
ЗАКУПНИНЕ
Члан 26.
На територији града Панчева,одређују се
следеће пословне зоне, и то:

Ред.бр.

ЕКСТРА ПОСЛОВНА ЗОНА:
АДРЕСА

1 Д.Туцовића 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Д.Туцовића 2
Д.Туцовића 2
Д.Туцовића 6
Ж.Зрењанина 1
Ж.Зрењанина 1
Ж.Зрењанина 3
Ж.Зрењанина 4
Ж.Зрењанина 5

10
11
12
13
14
15

Ж.Зрењанина 13
Ж.Зрењанина 13
Ж.Зрењанина 13
В.Р.Путника 1
В.Р.Путника 1
В.Р.Путника 1

16 В.Р.Путника 2
17 В.Р.Путника 2
18 В.Р.Путника 2
19 В.Р.Путника 2
20 В.Р.Путника 2

површина
165,80пословни
20,89 магацин
30,61
70,71
35,63
23,00
22,86
33,67
110,27
49,09 пословни
41,51 магацин
84,20
57,44
29,85
88,40
23,96
10,00 пословни
6,82 магацн
50,47 пословни
10,72 магацин
32,00
25,00
31,84 пословни
5,4 магацин
26,87

21 В.Р.Путника
2-приземље Л2
22 В.Р.Путника
2-приземље ЛЗ
23 В.Р.Путника
2-приземље Л4
24 В.Р.Путника 2
25 В.Р.Путника 3
26 В.Р.Путника 3
27 В.Р.Путника 3-а
28 В.Р.Путника 3-а
29 В.Р.Путника 3-а
30 В.Р.Путника 5
31 В.Р.Путника 6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

В.Р.Путника 7
В.Р.Путника 7
В.Р.Путника 9
В.Р.Путника 14
В.Р.Путника 15
В.Р.Путника 15
В.Р.Путника 15
В.Р.Путника 19
В.Р.Путника 19
В.Р.Путника 19
В.Р.Путника 19

43 В.Р.Путника 19
44 В.Р.Путника 21
45 В.Р.Путника 21
46 В.Р.Путника 21
47
48
49
50
51
52

В.Р.Путника 25
В.Р.Путника 25
В.Р.Путника 25
В.Р.Путника 25
В.Р.Путника 26
В.Ж.Мишића 1

53
54
55
56
57
58

В.Ж.Мишића 6
В.Ж.Мишића 8
В.Ж.Мишића 8
В.Ж.Мишића 8
В.Ж.Мишића 8
В.Ж.Мишића 8
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31,67
22,00
23,89
61,00
65,81
42,40
16,50
30,70
12,58
32,35 пословни
14,63 магацин
52,26 пословни
22,66 магацин
47,00
19,96
66,54
27,00
32,93
28,21
26,13
36,83
35,76
39,33
53,14 пословни
28,20 магацин
52,52
31,00
56,00 пословни
36,83 магацин
23,39 пословни
32,03 магацин
44,54
15,30
17,41
30,00
124,91
180,02 пословни
148,01 магацин
90,07
34,81
30,13
18,36
14,78
15,07
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59 В.Ж.Мишића 8
60 В.Ж.Мишића 8
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Н. Тесле 3
Н.Тесле 3
Н.Тесле 3
П.Драпшина 3
П.Драпшина 8
Трг Краља Петра 1/1
Трг Краља Петра 1/3
Трг Слободе 1
Трг Слободе бр.1

70
71
72
73

Трг Слободе бр.З
Трг Слободе бр.З
Трг Слободе бр.З
Трг Слободе бр.З

74 Трг Слободе бр.З
75 Трг Слободе бр.З
76 Трг Слободе 3
77 Сокаче 2
78 Сокаче 2
79 Штросмајерова 2
80 Штросмајерова 2
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13,84
175,34 пословни
27,5 магацин
34,23
45,00
71,12
48,27
80,00
164,00
32,00
122,58
37,70 пословни
8,65 магацин
59,00
39,39
39,00
36,36 пословни
58,75 магацин
47,00
60,90 пословни
99,10 магацин
35,00
41,73 пословни
3,46 магацин
35,00
110,59
67,00

ПРВА ПОСЛОВНА ЗОНА обухвата простор
оивичен следећим улицама са свим припадајућим
парцелама чији је фронт наслоњен на наведене
улице:
Улица Моше Пијаде од реке Тамиш до улице
Светог Саве, улица Светог Саве од Моше Пијаде
до Браће Јовановића, Браће Јовановића од Светог
Саве до Ружине, Ружина од Браће Јовановића
до Ослобођења, Ослобођења од Ружине до
Милоша Требињца, Милоша Требињца од
Ослобођења до б.октобра, 6. октобра од Милоша
Требињца до Др. Жарка Фогараша од 6.октобра
до Жарка Зрењанина, Жарка Зрењанина од Др.
Жарка Фогараша до Геогри Димитрова, Георги
Димитрова од Жарка Зрењанина до реке Тамиш,
реком Тамиш од Георги Димитрова до моста,
површина обухваћена улицама Димитрија
Туцовића од железничке пруге до Книћанинове,
Книћанинова од Димитрија Туцовића до пруге и
пругом од Книћанинове до Димитрија Туцовића
(тј. до надвожњака).
ДРУГА ПОСЛОВНА ЗОНА: обухвата простор
унутар пруге Беовоза, Првомајском до реке Тамиш,
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преводница, реком Тамиш од преводнице до
железничког моста, изузев територије обухваћене
првом зоном, као и парцеле које се налазе на
магистралном, регионалном или локалном путу
на територији града Панчева изузев територије
која припада првој зони.
ТРЕЋА ПОСЛОВНА ЗОНА: територија
града Панчева у границама ГУП-а изузев
територије обухваћене првом и другом зоном и
територија у насељеним местима која се налази
на магистралном, регионалном или локалном
путу који пролази кроз насељена места.
ЧЕТВРТА ПОСЛОВНА ЗОНА: обухвата
територију насељених места у границама
урбанистичког плана изузимајући простор
обухваћен трећом зоном.
За пословни, магацински простор, односно
гараже које се налазе на углу и припадају
различитим зонама сматраће се да припадају оној
зони за коју је утврђена већа висина закупнине по
1m2.
Непрофитним организацијама у области
образовања просвете, науке и културе, здравствене
и социјалне заштите, спорта и физичке културе,
омладинским
и
другим
организацијама
непрофитног карактера не може се дати у закуп
пословни простор у екстра зони.
Члан 27.
Висина закупнине за пословни и магацински
простор на територији Града утврђује се по 1 m2
корисне површине, у зависности од пословне зоне
у којој се исти налази и то:
ЗОНА
Динара по m2
Екстра
950,00
Прва
630,00
Друга
390,00
Трећа
280,00
Четврта
200,00
Корисна површина израчунава се у складу са
ЈУС-ом УЦ 2.100.
Висина закупнине за магацински простор
утврђује се у висини:
Категорије
Динара по m2
Екстра
475,00
Прва
315,00
Друга
195,00
Трећа
140,00
Четрвра
100,00
Члан 28.
Зидане гараже на територији града се
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разврставају у две категорије и то:
-I категорија гаража - гараже које се налазе у
стамбеној згради
- II категорија гаража - гараже које се не
налазе у стамбеној згради.
Висина закупнине за зидане гараже на
територији Града утврђује се по 1 m2 корисне
површине у зависности од категорије исте и то:
Категорија
Динара по m2
Прва
Друга

72,00
45,00

Корисна површина израчунава се у складу са
ЈУС-ом УЦ 2.100.
Члан 29.
Највиши излицитирани износ постигнут на
јавном надметању чини закупнину за први месец
у складу са одредбама ове одлуке.
За остале месеце висина закупнине утврђује
се на начин прописан одредбама ове одлуке.
Највиши излицитирани износ са обрачунатим
порезом, најповољнији пунуђач дужан је да
плати на основу фактуре испостављене од
ЈП «Дирекција» у року од осам дана од дана
лицитације.
Члан 30.
Висина закупнине за закупце који у пословном
простору искључиво обављају дефицитарне
делатности које утврђује градоначелник Града
својим закључком, као и закупце који обављају
старе уметничке занате и народну радиност
утврђене Правилником о одређивању послова
који се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности («Сл.
гласник РС» бр. 21/05), утврђује се у висини од:
Зона
Екстра
Прва
Друга
Трећа
Четврта

Динара по m2
475,00
315,00
195,00
140,00
100,00

Члан 31.
Висина
закупнине
за
непрофитне
организације у области образовања, просвете,
науке, културе, спорта и физичке културе,
здравствене и социјалне заштите, омладинске и
друге
непрофитне
организације
износи:
Зона
Динара по m2
Прва
126,00
Друга
78,00

Трећа
Четврта
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56,00
40,00

Право закупца на висину закупа одређену
претходним ставом утврђује се у поступку
доношења Одлуке о буџету посебним решењем
Скупштине града Панчева на предлог Градског
већа.
Захтев за остваривање права подноси се
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске праве Града до 30. новембра текуће
године за наредну годину. Уз захтев се подноси
Статут организације или други одговарајући акт
и завршни рачун за претходну годину.
Члан 32.
Висина закупнине за политичке странке које
имају одборнике у Скупштини града Панчева
износи:
Зона
Динара по m2
Екстра
190,00
Прва
126,00
Друга
78,00
Трећа
56,00
Четврта
40,00
Секретаријат за Скупштинске послове,
послове градоначелника и градског већа Градске
управе Града је дужан да до краја сваке године за
наредну годину достави ЈП «Дирекција» списак
политичких странака које имају одборнике у
Скупштини града Панчева.
Члан 33.
Висина закпнине за пословни простор који
се даје у закуп у сврху бављења уметношћу
различитим областима утврђује се у висини од:
Зона
Екстра
Прва
Друга
Трећа
Четврта

Динара по m2
95,00
63,00
39,00
28,00
20,00

Право закупца на висину закупа одређену
претходним ставом утврђује се у поступку
доношења Одлуке о буџету, посебним решењем
Скупштине града Панчева на предлог Градског
већа.
Захтев за остваривање овог права подноси
се Секретаријату за јавне службе и социјална
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питања Градске управе Града до 30. новембра
текуће године за наредну годину, уз препоруку
струковног удружења уметника.
Члан 34.
На утврђени износ закупнине из чланова
27,28,30, 31, 32. и 33. обрачунава се порез у складу
са Законом.
Члан 35.
Закупац се обавезује да достави једно од
средстава обезбеђења плаћања закупа за период
трајања закупа:
1. хипотеку првог реда на непокретности
којом се неопозиво признају потраживања «ЈП
Дирекција» и допушта да своја потраживања
измири
путем
извршења
из
заложене
непокретности и то хипотекарну изјаву оверену
код надлежног суда пре закључења уговора о
закупу.
2. банкарску гаранцију «без приговора»
и наплатива на «први позив» са клаузулом о
урачунавању валоризације у гаранцију;
3. меницу авалирану од стране пословне
банке.
Код средстава обезбеђења плаћања закупа из
тачке 2. и 3. закупац је у обавези да исте достави
у року од 30 дана од дана закључења уговора под
претњом раскида уговора.
На закупце којима се висина закупа
обрачунава у складу са члановима 28, 31, 32. и
33. не примењују се одредбе из става 1. и 2. овог
члана.
Члан 36.
Приходи од давања у закуп пословног,
магацинског простора и гаража су јавни приход и
уплаћују се у корист буцета града Панчева.
Средства из става 1. овог члана користе се
за текуће и инвестиционо одржавање пословних,
магацинских простора и гаража за текућу годину.
На предлог УО ЈП «Дирекција» Панчево део
средстава из става 1. овог члана може се користити
за прибављање пословних, магацинских простора
и гаража на начин предвиђен Статутом града и
Законом.
Члан 37.
Висина месечне закупнине за пословне,
магацинске просторе и гараже на територији
Града утврђена по одредбама ове одлуке мења се
једанпут годишње у поступку утврђивања буџета
Града за наредну годину.
Изузетно, висина месечне закупнине може се
изменити у случају доношења, односно измене
Закона или других подзаконских аката којима
се уређују изворни приходи јединице локалне
самоуправе.
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Члан 38.
Закупнина
за
коришћење
пословног,
магацинског простора и гаража плаћа се месечно,
најкасније до 10-ог у месецу за претходни месец,
а на основу испостављене фактуре.
Трошкове коришћења заједничких уређаја
у згради, утрошка електричне енергије, воде,
грејања, хигијене, накнаду за коришћење
грађевинског земљишта ,као и остале комуналне
трошкове, закупац је обавезан да плаћа редовно у
назначеном року, на онову испостављених рачуна
надлежних јавних и јавно-комуналних предузећа.
V ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Члан 39.
Текуће одржавање пословног, магацинског
простора и гаража пада на терет закупца након
закључења уговора о закупу.
Инвестиционо
одржавање
неиздатог
пословног, магацинског простора и гаража
у складу са годишњим програмом врши ЈП
«Дирекција».
Закупац је дужан да у случају потребе за хитном интервенцијом ради отклањања могућности
настанка штете на пословном простору одмах
о томе писмено обавести закуподавца, који је
у обавези да одмах по пријаму обавештења
приступи отклањању узрока настанка евентуалне
штете.
Закупцу пословног, магацинског простора
и гаража на његов захтев УО ЈП «Дирекција»
може дати сагласност да сопственим средствима
изведе радове на побољшању услова у смислу
адаптације, реконструкције и инвестициног
одржавања пословног, магацинског простора и
гаража у складу са одредбама Закона о планирању
и изградњи, без права на признавање уложених
средстава, без права на стицање сусвојине по
основу извршених улагања као и стварно правних
потраживања према Републици, граду Панчеву и
ЈП «Дирекција».
VI ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА
Члан 40.
Закупац има обавезу да редовно одржава
пословни, магацински простор и гаражу и
одговоран је за погоршање стања истих.
Закупац је обавезан да о свом трошку изведе
поправке ради довођења пословног, магацинског
простора и гараже у стање какво је било у време
предаје, односно у стање за које му је одобрено
инвестиционо улагање.
Када закуподавац у току трајања закупа
промени пребивалиште - седиште, промени име
фирме, изврши регистрацију, односно промени
број текућег рачуна дужан је да о томе писмено
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обавести ЈП «Дирекција» у року од 30 дана.
Закупац не сме ући у посед пословног,
магацинског простора и гараже, без закљученог
уговора о закупу пословног, магацинског простора
и гараже.
У моменту уласка закупца у посед
пословног,магацинског простора и гараже,
сачињава се записник о примопредаји између
закупца и ЈП “Дирекција” којим се детаљно
утврђује стање објекта у моменту почетка
коришћења. Записник потписују обе уговорне
стране.
По престанку закупа, закупац је дужан да
преда ЈП”Дирекција” пословни, магацински
простор и гаражу у стању какво је било у време
њене предаје, односно у стању за које му је
одобрено инвестиционо улагање, о чему се
сачињава записник о примопредаји између ЈП
“Дирекција” и закупца, и у обавези је да надокнади
сву евентуално насталу штету на пословном,
магацинском простору и гаражи, што ће се такође
констатовати у записнику.
Члан 41.
Закупац је дужан да пословни, магацински
простор и гаражу користи за обављање делатности
која је одређена уговором.
Закупац не може цео, односно део пословног,
магацинског простора и гараже дати у подзакуп
другом лицу.
Закупац не може гаражу користити за
обављање пословне делатности.
VII УГОВОР О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
Члан 42.
Права и обавезе закуподавца и закупца
регулишу се уговором о закупу који се закључује
у писменој форми.
Члан 43.
Уговор о закупу садржи нарочито:
1. податке о пословном, магацинском
простору и гаражи;
2. одредбу да се пословни, магацински
простор и гараже дају у закуп на период од пет
година, с тим што се уговор закључује на одређено
до добијања сагласности Републичке Дирекције
за имовину а након добијања сагласности на
преостали период;
3. датум почетака закупа;
4. висину закупнине уз напомену да се
закупнина плаћа месечно од момента почетка
закупа, на основу испостављене фактуре
најкасније до 10-ог у месецу за претходни месец,
а у случају да закупац не добије фактуру основ
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за плаћање је уговор о закупу, у висини последње
примљене фактуре;
5. одредбу да је закупац дужан да пословни,
магацински простор и гаражу користи само за
обављање делатности која је одређена уговором;
6. одредбу да закупац не може пословни
магацински простор и гаражу односно њихове
делове дати у подзакуп другом лицу;
7. одредбу да закупац не може гаражу
користити за обављање пословне делатности;
8. одредбу да закупац у току трајања закупа
нема право да промени уговором утврђену
делатност која се може обављати у пословном
простору без претходне сагласности УО
ЈП”Дирекција”;
9. одредбу да је закупац поред закупнине
дужан плаћати накнаду за трошкове коришћења
заједничких уређаја у згради која није урачуната
у закупнину, накнаду за коришћење грађевинског
земљишта, трошкове електричне енергије,
трошкове комуналне потрошње (вода, отпадна
вода, грејање, изношење смећа, димничарске
услуге и сл.);
10. одредбу да је закупац дужан сносити
трошкове текућег одржавања пословног односно
магацинског простора и гараже након закључења
уговора о закупу;
11.одредбу да је закупац дужан да закупнину
плаћа на основу фактура испостављених од ЈП
«Дирекција»;
12. одредбу да је закупац дужан да достави
средство обезбеђења плаћања закупа,
13. одредбу да се у року од осам дана од дана
закључења уговора о закупу врши примопредаја
пословоног, магацинског простора и гараже,
о чему се сачињава записник о стању у коме се
пословни, магацински простор и гаража налази;
14. одредбу да је закупац дужан да уколико
не напусти пословни, магацински простор или
гаражу након престанка уговора односно по истеку
отказног рока, плаћа накнаду у висини двоструке
закупнине, до предаје истог закуподавцу.
VIII НАСТАВАК ЗАКУПОДАВНОГ ОДНОСА
Члан 44.
Градоначелник града може на предлог УО
ЈП «Дирекција» закључком дати сагласност за
наставак закупа у следећим случајевима:
- ако је дошло до смрти закупца или је
закупац остварио право на пензију, а уредно
измиривао своје обавезе према ЈП «Дирекција»
закуп ће се наставити са дететом, брачним другом
или родитељем закупца који желе да наставе
обављање исте делатности,
- кад је код закупца дошло до власничких
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и статусних промена закуп ће се наставити са
правним следбеником закупца, с тим да код поделе
предузећа за то постоји писмена сагласност
правних лица насталих поделом,
- закупцима пословног простора који је
срушен због више силе или привођења земљишта
намени,
- права и обавезе са новим закупцем биће
регулисане уговором о закупу.
Уговор о закупу у смислу овог члана
закључује се на преостало време трајања угврђено
уговором који је закључио претходни закупац са
ЈП «Дирекцијом».
IX ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 45.
Уговор о закупу престаје испуњењем следећих
услова:
1. ако закупац не плати, или плати само
део од фактуром утврђеног износа закупнине,
два месеца узастопно, тј. три месеца у току
календарске године,
2. ако закупац не плати, тј. плати само део
накнаде за коришћење заједничких уређаја у
згради, накнаду за коришћење грађевинског
земљишта, трошкове електричне енергије,
трошкове комуналне потрошње (вода, отпадна
вода, грејање, и сл.) два месеца узастопно, тј. три
месеца у току календарске године,
3. када закупац пословног, магацинског
простора тј. гараже у целини или делимично изда
у подзакуп другом лицу;
4. када закупац не достави средство
обезбеђења плаћања закупа из члана 35. став 2.
ове одлуке.
Члан 46.
Одлуку о отказу уговора о закупу доноси УО
ЈП «Дирекција» Панчево.
Уговор о закупу пословног, магацинског
простора и гараже може престати отказом
закуподавца или закупца без навођења посебног
разлога са отказним роком од 30 дана.
У случају неуспеле доставе отказа уговора о
закупу, уредном доставом сматраће се прибијање
отказа на врата пословног,магацинског простора
и гараже.
ЈП «Дирекција» доставља на сагласност
Дирекцији за имовину одлуку о отказу уговора.
X НАДЗОРНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Контролу над коришћењем пословног и
магацинског простора обавља Комисија за надзор
пословног, магацинског простора и гаража
(у даљем тексту: «Комисија за надзор»), коју
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образује УО ЈП «Дирекција», а која се састоји од
председника, два члана и њихових заменика.
Председника, једног члана и њихове заменике
именује УО ЈП «Дирекција».
Једног члана и његовог заменика именује
градоначелник града из надлежног Секетаријата
Градске управе.
Комисија за надзор ће изласком на терен
извршити увид у:
1. делатност која се у њима обавља,
2. фактички затечено стање - ко је у поседу
предметног пословног, магацинског простора
(има ли подзакупа),
3. да ли је закупац започео да изводи радове
на адаптацији, реконстукцији или инвестиционом
одржавању пословног, магацинског простора
или гаража без претходне писмене сагласности
закуподавца.
Комисија
за
надзор
ће
приликом
вршења надзора затечено стање записнички
констатовати.
Члан 48.
Комисија за надзор је у обавези да једном у
шест месеци поднесе извештај о стању пословног,
магацинског простора и гаража градоначелнику
Града и Управном одбору ЈП «Дирекција».
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49
Уговор о регулисању међусобних права и
обавеза из члана 4. ове Одлуке закључнће се у
року од два месеца од дана доношења Одлуке.
ЈП «Дирекција» је у обавези да по извештају
Комисије за надзор ажурира евиденцију
пословног, магацинског простора и гаража о чему
подноси извештај Радном тиму за модернизацију
управљања имовином града Панчева, једном у
шест месеци.
Члан 51.
ЈП «Дирекција» је у обавези да донесе
Програм давања у закуп пословног, магацинског
простора и гаража у року од шест месеци,а у
свему у складу са чланом 5. ове одлуке.
Члан 52.
Јавна и Јавна Комунална предузећа чији
је оснивач Град, установе и јавне службе у
области друштвених делатности и социјалног
старања су у обавези да у року од шест месеца
од дана доношења одлуке доставе Радном тиму
за модернизацију управљања имовином града
податке о простору који користе за службене
потребе у смислу члана 7. ове одлуке.
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Градоначелник града Панчева ће на основу
достављених података -извештаја донети акт
којим ће се утврдити службени простор града
Панчева.
ЈП «Дирекција» ће унети у евиденцију
пословног простора Града пословни простор који
не служи непосредно за службене потребе правних
лица наведених у ставу 1. овог члана, у року од
3 месеца од дана доношења акта предвиђеног у
претходном ставу овог члана.
Члан 53.
Градоначелник Града доноси акт о уношењу
и брисању пословног простора из евиденције
пословног простора на предлог УО ЈП
«Дирекција», са техничком скицом за предметни
пословни простор која чини саставни део акта.
Члан 54.
Изузетно, од одредаба ове одлуке лицу или
његовим наследницима, којима је непокретност
у којој се налази пословни, магацински простор
одузета национализацијом, и евидентирана су
у Дирекцији за имовину РС као подносиоци
захтева за реституцију, дозвољава се трајање
закупа у предметном простору до доношења
закона којим ће бити регулисан статус и повраћај
национализоване имовине, уколико они обављају
привредну или другу делатност.
Члан 55.
Постојећи уговори о закупу пословних,
магацинских просторија и гаража имају се
ускладити са одредбама ове одлуке у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Закупци су у обавези да до усклађивања путем
закључивања нових уговора о закупу измире све
доспеле обавезе по основу постојећих уговора
о закупу, уплате на име прве месечне закупнине
закуп у висини четвороструке месечне закупнине
обрачунате у складу са овом одлуком, као и да
доставе једно од средстава обезбеђења, у складу
са чланом 35. ове одлуке.
Обавеза плаћања прве месечне закупнине из
претходног става не односи се на закупце који су
закључили уговоре о закупу у складу са Одлуком
о изменама и допунама Одлуке о пословним,
магацинским просторијама и гаражама («Сл.лист
општине Панчево» бр. 8/09 и 16/09).
Период трајања закупа од пет година почиње
да тече од дана закључења новог уговора о
закупу.
Члан 56.
Поступци за давање у закуп пословног
простора и признавање инвестиционих улагања
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као и улагања у адаптацију и реконструкцију
пословног, магацинског простора и гаража
покренути до дана ступања на снагу ове одлуке
окончаће се у складу са одлуком о пословним,
магацинским просторијама и гаражама («Сл.
лист општине Панчево-пречишћен текст бр.
22/06 и Одлука о изменама и допунама Одлуке
о пословним, магацинским просторијама и
гаражама («Сл.лист општине Панчево» бр. 29/06
и 21/07 и «Сл.града Панчева» бр. 16/08, 8/09 и
16/09).
У случајевима у којима је закључком
надлежног органа Гада одобрено признавање
висине уложених средстава у инвестиционо
одржавање, адаптацију или реконструкцију
пословног, магацинског простора, постојећи
уговори о закупу и анекси истих остају на снази
до истека периода за који се плаћа умањена
закупнина по основу улагања.
Члан 57.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о пословним, просторијама и
гаражама («Сл.лист општине Панчево-пречишћен
текст бр. 22/06 и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о пословним, магацинским просторијама
и гаражама («Сл.лист општине Панчево» бр. 29/06
и 21/07 и «Сл.лист града Панчева« бр. 16/08, 8/09
и 16/09).
Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-27/2009
Панчево,29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.

382.
На основу чланова 6. и 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени
гласник РС» бр. 62/06), и чланова 39. и 99.став1.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09) Скупштина града Панчева на
седници одржаној 29. децембра 2009.године,
донела је
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ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о трошковима техничког
прегледа објекта
Члан 1.
У Одлуци о трошковима техничког прегледа
објекта («Службени лист општине Панчево«
бр. 15/03, 21/04, 19/05, 27/05 , 30/06, 19/07 и
«Службени лист града Панчева» бр.16/08), у
члану 2. став 3. мења се и гласи:
« Грађевинска вредност из става 1. за објекат
или део објекта, не може бити мања од :
-29.160,00 по m2 за стамбени објекат;
-19.440,00 по m2 за помопни објекат уз
стамбени;
-38.880,00 по m2 за пословни простор и
пословни објекат;
-19.440,00 по m2 за производни објекат.
У истом члану, у ставу 5. износ од “ 22.300,00
динара” замењује се износом од “24.084
динара”.»
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
«Висина трошкова техничког прегледа објекта
на основицу износи:
17.257,00 динара за грађевинске објекте
вредности до 1.176.000,00 динара
1,5% од грађевинске вредности објекта
за објекте чија је грађевинска вредностод
1.176.000,00 до 1.960.000,00 динара
0,5% +

1.960.000,00
(грађевинске вредности објекта из чл. 2.)

%

од грађевинске вредности објекта
за објекте грађевинске вредности преко
1.960.000.,00 динара”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1 јануара 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево, 29. децембар 2009.године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.
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383
На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр.62/06) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр. 8/08
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 29. децембра 2009. године, донела је:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о привременом
уступању неизграђеног јавног грађевинског
земљишта за привремено постављање
монтажних гаража
Члан 1.
У Одлуци о привременом уступању
неизграђеног јавног грађевинског земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(«Службени лист општине Панчево» бр. 2/05,
19/05 27/05, 29/06, 14/07, 19/07 и «Сл.лист града
Панчева» бр. 16/08)
Члан 10. мења се и гласи:
“Месечна закупнина за гаражу, по једном
гаражном месту износи:
ЗОНА
Цена/дин.
Прва
829
Друга
663
Трећа
497
Четврта 333”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од јануара 2010.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВA
БРОЈ: II-04-06-27/2009
Панчево,29. децембар 2009. године
ПРЕДСЕДНИК
Тигран Киш, с.р.
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