СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 21

ГОДИНА II

ПАНЧЕВО, 29. СЕПТЕМБАР 2009.

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка
596,30

На основу члана 47. 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), а
на предлог Градског већа града Панчева, Скупштина града Панчева дана, 29. септембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о буџетуграда Панчева за 2009. годину
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Панчева за 2009. годину («Сл. лист града Панчева» бр. 16/08, 8/09 и 16/09) члан 1.
мења се и гласи:
«Примања и издаци буџета града Панчева за 2009. 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 фонд зарада
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
1.5. Остали порески приходи
2.Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- закуп непроизводне имовине
- продаја добара и услуга
- новчане казне
- добровољни трансфери од физ. и
правних лица
- мешовити и неодређени приходи
меморандумске ставке
3. Примања од продаје
нефинансијске имовине
4.Донације
5. Трансфери

Економска класификација

Средства из буџета
2

3

7
71

2.908.599.475
2.903.599.475
1.813.905.235

711
712
713
714
716
74
7411
7415
742
743
744

1.120.606.576
1.477.731
221.500.000
431.165.198
39.155.730
748.484.098
62.000.000
366.090.000
260.525.102
578.500
16.865.000

745
771
8

42.425.496

732
733

15.667.723
325.542.419

5.000.000

Страна
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II ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
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
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ
ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ
ПО ОСНОВУ
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
( 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)

29. септембар 2009. године

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5
4632+4642

92-62

3.347.383.075
3.002.745.568
800.170.658
671.832.127
57.413.002
732.147.811
131.553.766
122.505.726
333.775.760
344.637.507
153.346.718

54.225.661

(7+8)-(4+5)

-438.783.600

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

-443.370.598
-384.557.939

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

92

54.225.661
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V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
ПОЗАЈМИЦА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
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62

В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА
ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
1.Задуживање код домаћих
кредитора
VIII ОТПЛАТА ДУГА
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА
РАЧУНУ
(III+VI+VII-VIII)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
(VI+VII-VIII-IX)=-III

91

95.960.320

61

152.953.395
-441.551.014
-441.551.014
438.783.600

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
«Буџет града за 2009. годину састоји се од:
1. примања у износу од 2.908.599.475 динара;
2. издатака у износу од 3.347.383.075 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 438.783.600 динара.
Буџетски дефицит у износу од 438.783.600 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу
од 152.953.395 динара, финансираће се из примања остварених од продаје субјеката приватизације у износу од
54.225.661 динара и примања од задуживања код кредитора у износу од 95.960.320 динара и салда из 2008. године
у износу од 441.551.014 динара.
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
«На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 4.888.136 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.
Члан 4. мења се и гласи:
«На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 6.093.216 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.»
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
«Средства буџета у износу од 3.500.336.470 динара и средства од прихода из изворних активности директних
и индиректних корисника буџета у износу од 1.239.980.081 динара, распоређују се по корисницима и наменама и
то:

Члан 6.

1

2
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ

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

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ (ɩɪɟɜɨɡ -ɧɨɜɚɰ)

416 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
416 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
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

2
110
16
17
18
19
20
21
21.3
22
23
24
25
26

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ ɂ ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ (ɩɪɟɜɨɡ-ɦɚɪɤɢɰɟ)
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ (ɩɪɟɜɨɡ -ɧɨɜɚɰ)
416 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ416 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
417
421
422
423

30

424
426
499
499

30.1

499

27
28
29

ɇɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɞɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ

5.223.809
935.062
18.326
5.713
118.800
10.521.639

5.223.809
935.062
18.326
5.713
118.800
10.521.639

5.200.654
202.344
18.072.058
150.951
160.475

5.200.654
202.344
18.072.058
150.951
160.475

648.000

648.000

2.605.420
700.000
414.412

2.605.420
700.000
414.412

44.977.663

44.977.663

44.977.663

44.977.663

44.977.663

44.977.663

19.154.994

19.154.994

3.428.744
78.098
245.363
211.200
1.880.284

3.428.744
78.098
245.363
211.200
1.880.284

6.646.000

6.646.000

0
1.374.445
969.657
1.000.000
3.500.000

0
1.374.445
969.657
1.000.000
3.500.000

3.129.548
504.386
4.888.136
6.062.712
30.504

3.129.548
504.386
4.888.136
6.062.712
30.504

46.427.567

46.427.567

6.676.504
53.104.071

6.676.504
53.104.071

487.623
1.030.103
4.570.223
2.238.188
933.449
1.230.225

487.623
1.030.103
4.570.223
2.238.188
933.449
1.230.225

10.489.811

10.489.811

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
2.1
530
30.311
30.312
30.313
30.314
30.315
30.316

421
422
423
424
426
512

ɉɊɈȳȿɄȺɌ "ȿɄɈ ɋɌȺɌɍɋ ɊȿɄȿ ɌȺɆɂɒ"
ɋɦɚʃɟʃɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

474
30.321
30.322
30.323
30.324
30.325
30.326
30.327
30.328

6

145.447

3.408.701

3.408.701

20.000
20.000
45.196
369.686
49.480
80.800

20.000
20.000
45.196
369.686
49.480
80.800

545.162

545.162

3.594.148
4.139.310

3.594.148
4.139.310

1.500

1.500

114.015

114.015

115.515
115.515

115.515
115.515

67.848.707

67.848.707

164.242.359
29.399.382
3.831.169
11.399.225

164.242.359
29.399.382
3.831.169
11.399.225

29.524.856

29.524.856

35.715
13.000.000

35.715
13.000.000

8.000.000
1.028.373

8.000.000
1.028.373

5.510.619

5.510.619

416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ

0

0

ɉɪɟɧɨɫ ɫɚ ɩɥɚɬɚ (411+412) ɧɚ 416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
482 Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
421 ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ȳɚɜɧɨɝ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "ȼɨɞɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ
421 ɋɚɞ)
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

12.528.362
709.365
36.752.216

12.528.362
709.365
36.752.216

500.000

500.000

9.718.173
3.133.294
26.000.000

9.718.173
3.133.294
26.000.000

421

ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɁȺ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳɍ ɉȺɊɄȺ
ɇȺɊɈȾɇȺ ȻȺɒɌȺ - ɂɇ ɎɂɈɊȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
423 ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
15 ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2:

3.
130

34

411
412
413
414

34.4

414

34.1

414
414

32
33

35
36
37
38

38.3
39
40
41
41.3

42
43
44

9

145.447

ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɌɍɊɂɁɆȺ "ȻȺɇȺɌ 22"
ȼɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
422 ɝɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
423 ɝɨɞɢɧɟ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
421
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

810

31

8

10.489.811

2.3

30.332

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

10.489.811

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 474
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
15 ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 474:

30.331

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530:
2.2
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415
416
416

416

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ (ɩɪɟɜɨɡ-ɦɚɪɤɢɰɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟ (ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɜɢɲɤɨɜɚ)
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɢ ɧɚ ɩɨɫɚɨ (ɩɪɟɜɨɡɧɨɜɚɰ)
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ-

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ-

1

2
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

6 -- Број 21

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4

423

45

423

46
47

424
424

47.5

424

48

425

48.3

425

49
50
51
52
52.3
53
54
55
56
57
57.3
57.51
57.52
58

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ
6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉȼ ɡɚ ɲɬɚɦɩɚʃɟ
ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɢɯ ɢ ɜɢɲɟʁɟɡɢɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɧɚ ʁɟɡɢɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ ɢ
ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɧɚɡɢɜɚ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɫɚɥɞɚ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ
(ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ)
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥ. ɢɡ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰ.ɩɨɫɥɨɜɟ,
ɫɬɚɦɛ.ɤɨɦ.ɝɪɚɻɟɜ.ɩɨɫɥ.ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɨɫɬɚɥɨ)
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɡɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ
Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɧɚɡɢɜɚ ɭɥɢɰɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
Ƚɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ -ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɪɨɜɭ

425
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ
425 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɩɲɬɢɫɧɤɨɝ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɩɲɬɢɫɧɤɨɝ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ425 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
425 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ 9. ɫɩɪɚɬɚ
425 Ʉɪɟɱɟʃɟ ɮɚɫɚɞɟ
515 ɍɜɨɻɟʃɟ ɂɋɈ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
512 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Oɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
512 ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ-ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
512 ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɫɨɮɬɜɟɪ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:

3.1
170
59
60
61

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

62

4631

62.1

4631

63

4631

64

4631

65

4631

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

44.3
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ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

600.000

600.000

12.000.000

12.000.000

6.457.482
378.000

6.457.482
378.000

300.000

300.000

1.110.000

1.110.000

17.000.000

17.000.000

1.000.000
5.791.428
8.165.000
5.591.393

1.000.000
5.791.428
8.165.000
5.591.393

35.708.630
0
0
0
14.998.000
11.710.000

35.708.630
0
0
0
14.998.000
11.710.000

954.000

954.000

2.200.000

2.200.000

1.477.300
2.500.000

1.477.300
2.500.000

394.989.555
3.677.300
84.587.486
483.254.341

394.989.555

23.094.862
500.000
72.447.715

23.094.862
500.000
72.447.715

96.042.577
96.042.577

96.042.577
96.042.577

133.590.375

133.590.375

125.441.155

125.441.155

547.250

547.250

3.641.970

3.641.970

0

0

2.160.000

2.160.000

84.587.486
483.254.341

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ
6

Ɉɒ "ȳ.ȳ.Ɂɦɚʁ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼɇɋ - ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ Ɉɒ ɫɚ ɋɬɚɪɨɝ
Ɍɚɦɢɲɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
Oɒ ''Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ
ɧɚ ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ''ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ''-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ
ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ ɢ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɫɚɥɢ ɉȼɐ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɨɦ
Ɉɒ "Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɮɚɡɚ
Ɉɒ "Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɡɚɦɟɧɚ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɞɪɭɝɚ ɮɚɡɚ
Ɉɒ "Ɇɢɤɚ Ⱥɧɬɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɤɚɛɢɧɟɬɟ
Ɉɒ "Ɇɢɤɚ Ⱥɧɬɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɤɚɛɢɧɟɬɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɒ ''ȼɚɫɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄ'' - ɡɚɦɟɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ
ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ ''Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ'' ȳɚɛɭɤɚ - ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɭ
ɫɬɚɪɨʁ ɢ ɧɨɜɨʁ ɲɤɨɥɫɤɨʁ ɡɝɪɚɞɢ
Ɉɒ "ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ"-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɧɚ ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ ''ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ'' Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 2. ɮɚɡɚ
Ɉɒ ''Ɇɨɲɚ ɉɢʁɚɞɟ'' ɂɜɚɧɨɜɨ-ɢɡɪɚɞɚ ɢɞɟʁɧɨɝ ɢ
ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɉɒ''ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
2.ɮɚɡɚ
Ɉɒ "Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ" Ⱦɨɥɨɜɨ -ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɟɥɟɤɬɪɨ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:
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ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ 2009
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ 2009 ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɫɚɥɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ-ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ''ȼɭɤɨɜɰɢɦɚ'' ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ
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4631 Ⱦɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ‘’ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ’’- ɡɚɦɟɧɚ
4632 ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 1.ɮɚɡɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ''ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ'' - ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɚɬ ɭ ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ
Ƚɨɪɤɨɝ ɛɪ. 9 ɉɚɧɱɟɜɨ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 ɝɨɞɢɧɟ
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ ‘’ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ’’-ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɩɨɬɤɪɨɜʂɚ
4632
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ ‘’ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ’’-ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ
ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɞɨɡɜɨɥɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4632 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ‘’ɉ.Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄ’’4632 ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɟ
Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ''ɉɚɧɱɟɜɨ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɧɨɜɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ''ɉɚɧɱɟɜɨ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ
4632 ɲɤɨɥɫɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɋɬɟɜɢɰɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ"
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4632 ɉɚɧɱɟɜɨ - oɩɪɟɦɚ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "23. ɦɚʁ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ
4632 ɲɤɨɥɢ-ɩɪɜɚ ɮɚɡɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "23. ɦɚʁ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɡɚ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:

8

9

ɊȺɋɏɈȾɂ ɁȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇ ɉɊȿȼɈɁ ɍɑȿɇɂɄȺ
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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 ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂ ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɌȺɅȿɇɌȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
4631 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ4631 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
4631 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ4631 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
4631 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 Ɏɢɥɦɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ ɩɟɲɱɚɪɚ
4631 ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɬɚɥɟɧɚɬɚɩɨɥɚɡɧɢɤɚ ɲɤɨɥɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɚɥɟɧɬɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4631 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
4632 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
15 ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

29. септембар 2009. године

3

4
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

6

7

8

9

4631 ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɡɪɨɤɚ ɫɦɪɬɢ ɜɚɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
4631 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ-ɩɪɨɝɪɚɦ ʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɬɨ: ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ", ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ
4631 ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɨɩɪɟɦɚ)
Ⱥɩɚɪɚɬ ɡɚ ɭɥɬɪɚɡɜɭɱɧɭ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɡɚ Ⱦɨɦ
4632 ɡɞɪɚɜʂɚ
ɍɥɬɪɚɡɜɭɱɧɢ ɚɩɚɪɚɬ--ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
4632
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ƚɨɪʃɢ ɝɪɚɞ''-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɢ
4632 ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ƚɨɪʃɢ ɝɪɚɞ''-ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ
4632 ɧɚɦɟɲɬɚʁ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ɇɥɚɞɨɫɬ''-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɢ
4632 ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ɇɥɚɞɨɫɬ''-ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ
4632 ɧɚɦɟɲɬɚʁ

1.000.000
500.000

1.000.000
500.000

5.100.000
13.366.053

5.100.000
13.366.053

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

3.6
760

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ"-ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
99
100

101

102
102.5
103
104
105
106
107
107.1
107.2

108
109
110

111
112

112.31
112.32
112.33

112.34
112.35

3.7
820
113
114
115
116

4632 ɋɚɧɢɬɟɬɫɤɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ Ⱦɟɱʁɢ ɞɢɫɩɚɧɡɟɪ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
4632 ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɍʂɧɢ ɪɚɞɢʁɚɬɨɪɢ ɡɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ
484 ɢɡ ɫɬɚɥɧɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ)
4632 ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ȺɌȾ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
4632 ɭ ɡɝɪɚɞɢ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɝɚɫɧɟ
4632 ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢɥɢ
ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɪɟ ɭɩɪɚɜɧɟ ɡɝɪɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ
4632 ɭɥ.ɐɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢɥɢ
4632 ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɪɚɞɚ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɭɤɰɢʁɟ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɟ
ɫɬɚɪɨɝ ɝɪɭɞɧɨɝ ɨɞɟʂɟʃɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ
4632 ɂɜɚɧɨɜɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ
4632 Ƚɥɨɝɨʃɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ
4632 Ƚɥɨɝɨʃɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ -Ⱦɨɦ
4632 ɡɞɪɚɜʂɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760:
ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ-ɦɟɫɟɱɧɟ ɤɚɪɬɟ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

0

0

6.000.000

6.000.000

1.200.000

1.200.000

400.000

400.000

1.200.000

1.200.000

400.000

400.000

4.000.000

4.000.000

54.189

54.189

111.864

111.864

15.198.770
0

15.198.770
0

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.366.010

1.366.010

2.000.000

2.000.000

4.750.000

4.750.000

750.000

750.000

332.760

332.760

19.966.053

19.966.053

6.000.000
9.198.770
35.164.823

9.198.770
35.164.823

99.339.966
17.780.420
169.274
953.278

99.339.966
17.780.420
169.274
953.278

1

2
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
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3

4
117
118
119
119.5
120
121
122
122.3
123
124
125
126
127
128
129
130

0
18.244.373

0
18.244.373

800.000
1.620.000
457.573
4.964.412

800.000
1.620.000
457.573
4.964.412

800.000
986.799
2.149.052
17.030.000
1.250.000
1.000.000
600.000

800.000
986.799
2.149.052
17.030.000
1.250.000
1.000.000
600.000

2.600.000
700.000
600.000
5.000.000
230.000
400.000
400.000
400.000
265.000
320.000
280.000
400.000
400.000

2.600.000
700.000
600.000
5.000.000
230.000
400.000
400.000
400.000
265.000
320.000
280.000
400.000
400.000

1.000.000

1.000.000

385.000

385.000

500.000
0

500.000
0

300.000
5.000.000

300.000
5.000.000

100.000

100.000

35.000

35.000

1.000.000
300.000
2.000.000
8.276.092

1.000.000
300.000
2.000.000
8.276.092

47.195

47.195

2.000.000

2.000.000

1.027.701

1.027.701

950.000
3.000.000
500.000

950.000
3.000.000
500.000

200.000

200.000

710.000

710.000

552.612

552.612

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

142

424
424

137
138
139

143

145

424
424

145.1

424

145.11

424

145.51
146

424
424
424

146,1

424

147

472

147.1

472

147.11

472
472
472
472

144

145.52

148
149
149.1
149.31
149.32

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

4.234.151

424

136

ȻɍȹȿɌȺ
4.234.151

141.5

135

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ416 ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ -ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɝɚɫ ɡɚ Ƚɪɚɞɫɤɭ
421 ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ
421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ, ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ ɢ ȾɄ
423 ɂɜɚɧɨɜɨ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɩɪɨɝɪɚɦɢ
424 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

424

134

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

7

141

133

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

140

132
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424
424
424
424
424
424
424
424
424
424

131
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481
483

Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ
ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ
ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ
ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ
ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɦɚɬɟɪɢɡɚɦ (500.000) ɢ ɄɉɁ
(500.000)
ɄɍȾ "ɋɬɚɧɤɨ ɉɚɭɧɨɜɢʄ" --ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ
ɋɚɞ
ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ, ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ,
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ
Ʌɟɬʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɢ ʇɟɡ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ
ɋɚɞ
ȽɊɊɊ! ɉɪɨɝɪɚɦ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ
ɞɚɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ
ɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ
ɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ
ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɉɐ ɛɪɭɬɨ ɡɚɪɚɞɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ -ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ
ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ

8

9

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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483

150

511

150.3

511

151

511

152

511

152.5
153
154
155
155.31

155.32
155.33
156
157
158
158.5
159
159.5
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ
6

ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ -ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ
ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ -ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
36ɦ2 ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɝɚɫɧɨɝ ɤɨɬɥɚ ɢ
ɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯ ɪɚɞɢʁɚɬɨɪa ɢɥɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɚ
ɝɪɚɞɫɤɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ - ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ -ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:

810
171
172
173
174
175
176
176.5

481
481
481

ɎɂɁɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" ɡɚ ɩɨɜɟʄɚɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

511 ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ - ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯ
511 ɩɪɨɡɨɪɚ
511 " Ⱥɩɨɥɨ" -ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɦɨɜɢɧɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ- ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɡɝɪɚɞɟ ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ511 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
511 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ- ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɝɪɚɞɟ ɞɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɜɟɥɢɤɟ ɫɚɥɟ 511 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɤɪɨɜɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɫɤɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ511 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ- ɭɪɟɻɟʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
511 ɨɝɪɚɞɟ- ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɩɪɟɦɚ
512 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
512 Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
512 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɪɨɥɟɬɧɢ ɢɥɢ
512 ɬɪɚɤɚɫɬɢɯ ɡɚɜɟɫɚ
512 Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ -ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɭɤɬɢɤɨɪ ɤɚɛɥɚ
512
512 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
512 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
512 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ
512 ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ
512 ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ
512 ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ
512 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
512 ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
512 ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
512 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
512 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
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4511
472
472 Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɧɚɞɟ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ ɧɚɞɟ--ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
472

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

551.196
19.694.798

551.196
19.694.798

0

0

720.000

720.000

3.000.000

3.000.000

450.527

450.527

5.706.006

5.706.006

380.000
0

380.000
0

6.371.672
0

6.371.672
0

1.446.162

1.446.162

274.331

274.331

1.346.100
4.051.606
1.700.000
100.000
237.000

1.346.100
4.051.606
1.700.000
100.000
237.000

273.600
200.000

273.600
200.000

310.635
30.000
65.000
345.371
100.000
50.000
90.000
50.000
100.000
100.000
200.000
100.000

310.635
30.000
65.000
345.371
100.000
50.000
90.000
50.000
100.000
100.000
200.000
100.000

190.101.327

190.101.327

1.685.000
6.371.672
13.091.407
211.249.406

6.371.672
13.091.407
211.249.406

8.259.981
1.478.266
145.000

8.259.981
1.478.266
145.000

9.514.000
1.188.000
750.000

9.514.000
1.188.000
750.000

300.000

1

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

12 -- Број 21
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177.11
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178
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180
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472 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
472 ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɤɭɩ ɫɬɚɧɚ ɡɚ ɫɜɟɬɫɤɭ ɩɪɜɚɤɢʃɭ ɇɚɻɭ
472 ɏɢɝɥ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1.000.000

1.000.000

76.000

76.000

33.405

33.405

37.275.110
8.800.000
17.640.000
444.300
1.925.000
250.000
625.810

37.275.110
8.800.000
17.640.000
444.300
1.925.000
250.000
625.810

1.000.000
3.500.000

1.000.000
3.500.000

180.000

180.000

1.000.000
500.000
1.300.000

1.000.000

70.000

70.000

40.000

40.000

56.923.762

56.923.762
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0

0
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648.000

4.000.000
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611.000
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Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ 1. ɝɪɭɩɚ
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɋɩɨɪɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɋɩɨɪɬ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɤ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ--ɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɋɩɨɪɬ ɡɚ ɞɟɰɭ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ--ɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
Ⱥɤɰɢʁɚ "ȳɚ ɩɥɢɜɚɦ, ɚ ɬɢ?"-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ
ɋɚɞ
ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɤɚɪɧɟɜɚɥ--ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ

08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
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ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ - ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ,
ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ
ɥɢɰɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɝɪɟɜ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
Oɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɜɨɞɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ - ɤɥɭɛ ɭ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ ɭɥɢɰɢ-ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢ ɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɭɥ.Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɤɨɝ 145
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ȳɨɫɢɮɚ
Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄɚ-ɤɥɭɛ ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ȳɨɫɢɮɚ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ

4632
4632 Ʉɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɨɛɪɨɤɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɨɮɬɜɟɪɚ
4631 Ɉɝɪɟɜ
4631 Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ

8

9

1.300.000

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4632 Ɉɩɪɟɦɚ
Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"-ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɝɪɭɩɟ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4632 Ɋɚɱɭɧɚɪɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɱɜɨɪɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɫɩɨʂɧɟ
4632 ɮɚɫɚɞɟ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɭ ɭɥɢɰɢ Ɇɚɪɢʁɟ ɉɪɢɬɟ ɛɛ
4631 ɍɠɢɧɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɲɤɨɥɟ "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"
ɋɩɨɦɟɧɚɤ-ɩɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɭ ɫɬɚɧɢɰɭ ɢ
4631 ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ-ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɅɈɆɊ ''ɋɪɰɟ ɭ ȳɚɛɭɰɢ'' ȳɚɛɭɤɚ- ɞɧɟɜɧɢ
ɛɨɪɚɜɚɤ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ:
4729 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ4729 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
4726 ɉɨɝɪɟɛɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4723 Ɍɪɟɧɭɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4723 Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4723 Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
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
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ472 ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ
472 ɍȽ''ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ''
ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
472 ɝɪɭɩɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɉɚɧɱɟɜɭ 2009-2013.ɝɨɞɢɧɟ
472 ɋɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɞɟɰɟ
472 ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɞɟɰɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
472 ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɫɬ ''ɇɚɫɢʂɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ''
472 ɉɚɤɟɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ: ɉɨɦɨʄ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚɦɚ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ
472 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ 2009-2012
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ
472 ɧɚɫɟʂɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ Ɋɨɦɚ
472 ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ,ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ
472 ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
472 ɂɧɬɟɡɢɜɢɪɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ
472 ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ
4728 ɇɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
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ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
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ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

300.000
3.853.458
1.984.328
80.000

300.000
3.853.458
1.984.328
80.000

589.130
1.200.000
2.364.390

589.130
1.200.000
2.364.390

1.894.390
270.000
200.000

1.894.390
270.000
200.000

1.500.000
1.500.000
16.717.400
5.000.000

1.500.000
1.500.000
16.717.400
5.000.000

50.000
810.000
7.500.000
2.000.000
200.000
707.400
450.000
47.705.400

50.000
810.000
7.500.000
2.000.000
200.000
707.400
450.000
47.705.400

3.700.000
3.000.000

3.700.000
3.000.000

1.760.000

1.760.000

1.800.000

1.800.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000
0
0

8.000.000
0
0

0
3.000.000

0
3.000.000

5.000.000

5.000.000

6.945.400

6.945.400

1.280.600

1.280.600

2.000.000

2.000.000

3.197.700
0

3.197.700
0

467.100
15.500.000

467.100
15.500.000

111.714.487
5.000.000
14.610.000

111.714.487
5.000.000
14.610.000

50.000
131.374.487

50.000
131.374.487
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4

911
232
233
234
235
236
237
237.11
238
239
240
241
242
243
244

245

246

247
248
249
250
251
252

258

4723

259

4723

260

472

261

4723

261.3
262

4723
4723

262.3

4723

263

4723

255
256

01
04
07
13

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ
6

Ɉɒ Ⱦɨɥɨɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɒ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɒ Ƚɥɨɝɨʃ-ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɒ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɒ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇɍ ȻɊɂȽɍ Ɉ
Ⱦȿɐɂ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɜɨɪɨɻɟɧɨ ɞɟɬɟ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɭ ɉɍ ''Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ'' ɢ
ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ ɞɟɰɨɦ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ
ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɤɨ
ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ"
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɬɚɬɚ ɭ
ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ ɨɞ Ⱥɉȼ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɬɟɬɚ ɭ
ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ ɨɞ Ⱥɉȼ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɚɤɟɬ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɱɚɞ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢʂɚɦɚɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ
ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɉ.ɍ. "ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ"
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ / ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ421 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
511 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
512 ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ" - ɨɩɪɟɦɚ
ȼȺɋɉɂɌɇȿ ȽɊɍɉȿ ɍ ɈɋɇɈȼɇɂɆ ɒɄɈɅȺɆȺ ɍ
ɇȺɋȿȴȿɇɂɆ ɆȿɋɌɂɆȺ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ:Ɉ.ɒ. ȳɚɛɭɤɚ , Ɉ.ɒ. Ɉɦɨʂɢɰɚ ,
4631 Ɉ.ɒ. ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢ Ɉɒ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɞɟɰɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɢ ɭ Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ", Ɉ.ɒ. "Ȼɪɚɰɚ ɉɟɬɪɨɜ" ɢ
4727 Ɉɒ "Ɇɢɤɚ Ⱥɧɬɢʄ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɪɬɢʄɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ
Ɉɒ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ
511 ɜɪɬɢʄɚ
511 Ɉɒ Ƚɥɨɝɨʃ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
Ɉɒ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɦɨɥɟɪɫɤɨ ɮɚɪɛɚɪɫɤɢ
511 ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɜɪɬɢʄɭ ɢ ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɞɜɨɪɢɲɬɚ
Ɉɒ Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɥɨɱɢɰɚ,ɡɚɦɟɧɚ ɨɥɭɤɚ
511 ɢ ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ ɞɟɱɢʁɟɝ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
511 Ɉɒ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɦɨɤɪɨɝ ɱɜɨɪɚ ɡɚɛɚɜɢɲɬɚ
Ɉɒ ɂɜɚɧɨɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɟɥɚ ɤɪɨɜɚ
511 ɡɚɛɚɜɢɲɬɚ
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɜɪɬɢʄɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ

257

254
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4632
4632
4632
4632
4632
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8
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151.039.885

43.956.929

194.996.814

27.031.565
3.656.576
78.044.211
3.893.000
0
23.155.061

7.868.290
1.586.355
31.653.578
976.061
459.385
4.688.300

34.899.855
5.242.931
109.697.789
4.869.061
459.385
27.843.361

60.000
918.000
207.394
1.673.285
6.224.663
35.822.165
5.090.643
1.000.000

0
0
536.107
5.795.640
1.399.290
12.009.778
4.552.817
1.236.200

60.000
918.000
743.501
7.468.925
7.623.953
47.831.943
9.643.460
2.236.200

7.089.600

7.089.600

4.320.000

4.320.000

2.169.600

2.169.600

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
600.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

0
600.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

56.147.212
13.000.000

56.147.212
13.000.000

3.500.000

3.500.000

3.564.000

3.564.000

2.247.000

2.247.000

186.212
6.650.000

186.212
6.650.000

9.000.000

9.000.000

18.000.000

18.000.000

311.515.837
0
2.247.000
9.246.212
323.009.049

85.065.152

85.065.152

311.515.837
85.065.152
2.247.000
9.246.212
408.074.201
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269

424
424
01
10
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ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɡɚɪɚɞɟ ɫɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɟɤɭʄɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɟɤɭʄɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɡɝɪɚɞɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
ɇɂɍ "Ʌɢɛɟɪɬɚɬɟɚ"
ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿɛɭʇɟɬɫɤɢ ɮɨɧɞ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɢɦɢɫɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.ɇɨɜɢ ɋɚɞ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɬɚɤɫɟɊɚɮɢɧɟɪɢʁɚ ɢ ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ
Ɍɪɟɬɢɪɚʃɟ ɤɨɦɚɪɚɰɚ
Ɍɪɟɬɢɪɚʃɟ ɤɨɦɚɪɚɰɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
ɉɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ,
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɇȺɋȿȴȿɇȺ ɆȿɋɌȺ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ
ȳɚɛɭɤɚ
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
Ⱦɟɨ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ :
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ -ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ʁɟɡɟɪɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

75.948.319

0

75.948.319

32.032.850

32.032.850

21.484.404

21.484.404

15.700.000

15.700.000

6.731.065

6.731.065

550.000

0

550.000

250.000
300.000

250.000
300.000

69.767.254
6.731.065
76.498.319

69.767.254
6.731.065
76.498.319

22.453.360

22.453.360

8.080.219

8.080.219

5.000.000

5.000.000

1.100.000
12.800.000

1.100.000
12.800.000

2.000.000
3.240.000
0

2.000.000
3.240.000
0

1.000.000

1.000.000

7.311.600

7.311.600

1.533.870

1.533.870

1.144.638

1.144.638

1.565.352

1.565.352

1.533.870

1.533.870

1.533.870

1.533.870

5.880.066
384.000
0
0

5.880.066
384.000
0
0

2.585.600
0

2.585.600
0

0
101.232
0
1.109.948
219.286

0
101.232
0
1.109.948
219.286

1

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

16 -- Број 21

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

1.480.000

1.480.000

13.191.666

13.191.666

40.000.000

40.000.000

75.000.000
10.000.000

75.000.000
10.000.000

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ

290
291
292

293
294
295
296

296.51

296.52
297

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɱɢɩɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ
4511 ɉȾȼ-ɨɦ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ
4511 ɡɚɪɚɞɚ
4512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɢɧɫɟɧɟɪɚɬɨɪɚ-ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ
ɚɧɢɦɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɞɨɞɚɬɧɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ
4512 ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
4512 ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɋɬɚɪɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ
4512 ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɫɬɨɱɧɨɝ ɝɪɨɛʂɚ
4512 Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɥɚɡɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɚ ɇɨɜɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ I ɚ ɮɚɡɟ ɧɚ ɇɨɜɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ Ⱦɨɥɨɜɨɉɚɧɱɟɜɨ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2009.
4512 ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ
4512 ɢɡ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
4512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɨɦɩɚɤɬɨɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

0

0

7.000.000

7.000.000

3.000.000

3.000.000

0

0

24.100.000

24.100.000

10.000.000

10.000.000

0

0

169.100.000

169.100.000

0
0
0

0
0
0

12.000.000

12.000.000

1.711.000

1.711.000

13.711.000

13.711.000

20.000.000

20.000.000

2.600.000
0

2.600.000
0

684.317

684.317

23.284.317

23.284.317

3.141.250

3.141.250

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

22.735.504

22.735.504

878.478

878.478

1.200.000

1.200.000

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
298
299
300

300.31

300.32

4512 Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ
4512 ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɜɨɞɨɦɟɪɚ (ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ Kfw)

4512 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɏɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008
4512 . Ƚɨɞɢɧɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɫɬɭɞɢʁɨɦ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4512 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ȼɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ" ɩɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ȽɊȿȳȺȵȿ" ɉȺɇɑȿȼɈ

301

302
303

304

Tɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ
4511 ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɞɭɝɚ ɡɚ ɭɬɪɨɲɟɧɢ ɝɚɫ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɬɨɩɥɚɧɚ ( ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɢ
4512 ɟɤɨɧɨɦɚʁɡɟɪɢ)
4512 Ⱥɭɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɬɨɩɥɚɧɚ Ʉɨɬɟɠ ɢ ɋɨɞɚɪɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɨɝ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
4512 ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ ɭ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɭ -ɜɪɬɢʄ "Ʌɟɩɬɢɪɢʄ"
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ƚɪɟʁɚʃɟ" ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ɁȿɅȿɇɂɅɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ

305

4511

305.3

4511

305.11

4511

306

4512

306.1

4512

306.3

4512

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɭɥɢɰɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟɦ
Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ȿɍɊɈȻȺɇɄ ȿɎȽ ɛɚɧɤɟ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ
ɩɚɪɤɚ "ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɚɲɬɚ" ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ - ɞɟɨ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
306.11

4512 ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɮɭɧɞɚɰɢʁɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɟ ɭ

3.324.522

3.324.522

306.51

4512 ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɛɚɲɬɢ - ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɨɤɪɭɝɚ Ɋɚɜɟɧɚ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4512 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
4512 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨɝ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ

4.632.750

4.632.750

4.632.750
0
0

4.632.750
0
0

0

0

44.545.254

44.545.254

0

0

0

0

33.818.140
80.505.680

33.818.140
80.505.680

114.323.820

114.323.820

350.562.795
4.632.750

350.562.795
4.632.750

6.200.000
34.100.000
38.334.091
433.829.636

6.200.000
34.100.000
38.334.091
433.829.636

306.52
307
308
309

4512 Ƚɪɨɛʂɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɧɚɬɤɪɢɜɚʃɚ ɩɢʁɚɰɚ
4512
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ɂɟɥɟɧɢɥɨ" ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ

310

4512

ɇɚɛɚɜɤɚ 10 ɚɭɬɨɛɭɫɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ⱥɭɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ

0

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
310.31
310.32

441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560

3.13
620
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
322.3
323
323.3
324
325
326
327
327.3
327.5
328
328.3

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 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
424 ɝɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
425 2008. ɝɨɞɢɧɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
431 ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
482 Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.482 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
511 2008. ɝɨɞɢɧɟ

90.360.000
16.174.440
451.710
27.309.000
0
2.748.500
2.745.000
4.740.000
72.092.190
933.000
16.920.000
11.814.808

0
0
0
4.122.000
200.000
3.700.000
0
300.000
900.000
0
5.888.000
0

90.360.000
16.174.440
451.710
31.431.000
200.000
6.448.500
2.745.000
5.040.000
72.992.190
933.000
22.808.000
11.814.808

9.742.957
121.957.000

0
5.300.000

9.742.957
127.257.000

15.272.409
6.385.000
0
0
3.737.000

0
6.806.000
600.000
2.000.000
250.000

15.272.409
13.191.000
600.000
2.000.000
3.987.000

200.000
6.500.000
109.258.647

0
400.000
210.000

200.000
6.900.000
109.468.647

134.337.352

0

134.337.352

1

2
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ
3

4

511
512

330

511

331

511

332

511

333

511

334

511

335

511

336

511

337

511

338

511

339

511

339.51

511

329

339.52

511

339.53

511

339.54

511

340

512
515
523
541
541

341
342
342.31
342.32

01
04
10
13

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ
6

ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɆɁ "ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ"- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɀɚɪɤɚ Ɏɨɝɨɪɚɲɚ ɢ 6.
Ɉɤɬɨɛɪɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɟɱʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ ɧɚ Ɇɢɫɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ȼɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ -Ȼɚɝɪɟɦɚɪ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɩɭɬɚ ɤɪɨɡ ɚɬɚɪ ɤɚɬ. ɉɚɪɰɟɥɚ
ɬɨɩ ɛɪ. 4394 ɢ 3794 Ʉ.Ɉ. ȳɚɛɭɤɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɏɚɥɚ ɡɚ ɦɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɟ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɨɜɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɚ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ Ȼ. Ʉɢɞɪɢɱɚ ɢ ɋ.
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ "ɂɜɚɧɨɜɨ" ɭ
ɂɜɚɧɨɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɭ ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɤɨɝ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ "Greenfield 2" ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɜɨɻɟʃɟ ɂɋɈ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

329.3

29. септембар 2009. године

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

18 -- Број 21

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

300.000
5.000.000

0
0

300.000
5.000.000

262.371

0

262.371

1.056.296

0

1.056.296

0

27.276.854

27.276.854

0

581.300.414

581.300.414

0

7.306.531

7.306.531

0

162.927.648

162.927.648

0

9.018.460

9.018.460

0

1.871.109

1.871.109

0

19.158.008

19.158.008

0

4.333.034

4.333.034

0

7.000.000

7.000.000

0

187.500.000

187.500.000

0

5.000.000

5.000.000

0
3.400.000
2.000.000
0
7.576.705
10.591.564

30.000.000
0
0
324.000
0
0

30.000.000
3.400.000
2.000.000
324.000
7.576.705
10.591.564

512.403.000
1.318.667

0
1.073.692.058
0

512.403.000
1.073.692.058
1.318.667

170.144.282
683.865.949

0
1.073.692.058

170.144.282
1.757.558.007

ɋȺɈȻɊȺȶȺȳ

3.14

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ

450

343
344

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ-ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨɝ ɦɨɫɬɚ
ɩɪɟɤɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɪɭɝɟ
511 ɉɚɧɱɟɜɨ-Ȼɟɨɝɪɚɞ
4632 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 450
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 450:

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

29. септембар 2009. године

3

4

3.15
160
345
346
346.31
346.32
347
348
348.3
349
350
350,11
350.31
350.32
351
351.11
352
352.5
352.3
353
354
355
355,11
356
356.1
356.3

357
358
358.31
358.32
359
360
360.33
361
362
362.3
363
364
364.31
364.32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 21 -- Страна 19

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
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ȻɍȹȿɌȺ
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Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ -ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 Ƚɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ4632 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 Ƚɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ4631 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 Ƚɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ4631 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
4632
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
511 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
4632 ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
4632 2008. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

15.394.311
3.374.647

15.394.311
3.374.647

6.770.185

6.770.185

5.180.652

5.180.652

68.827
12.673.079
5.486.293
6.906.039

68.827
12.673.079
5.486.293
6.906.039

280.747
8.773.564
1.994.260
5.852.211

280.747
8.773.564
1.994.260
5.852.211

711.600

711.600

159.769

159.769

55.724
20.594.926
5.576.009

55.724
20.594.926
5.576.009

500.000
9.429.298

500.000
9.429.298

5.000.000

5.000.000

89.619
6.110.006
196.589
35.189
938.649

89.619
6.110.006
196.589
35.189
938.649

119.000
4.679.611

119.000
4.679.611

132.000

132.000

8.968
10.803.247
4.913.844
5.346.923

8.968
10.803.247
4.913.844
5.346.923

128.221

128.221

414.259
14.853.493
6.985.356
7.687.394

414.259
14.853.493
6.985.356
7.687.394

180.743
14.629.106
7.363.888
7.071.150

180.743
14.629.106
7.363.888
7.071.150

194.068
21.933.175
7.469.426
8.138.111

194.068
21.933.175
7.469.426
8.138.111

5.567.881

5.567.881

757.757

757.757

1

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

20 -- Број 21

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4

364.33
364
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

451
365
365.1
365.51
365.52

366
367

6

ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ4632 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ4632 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160

ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ
4511 ɡɚɪɚɞɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
4511 ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ
4511 ɡɚɪɚɞɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
4511 ɝɨɪɢɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚʃɟ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɚ ɭ
4511 2005. ɝɨɞɢɧɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɜɢɲɤɚ
4511 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:

373

ȳɄɉ "ɆɅȺȾɈɋɌ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɛɚɡɟɧɭ
4511 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɤɥɟɧɟ ɮɚɫɚɞɟ ɧɚ
4512 ɏɚɥɢ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɧɚ ɋɊɐ "ɋɬɪɟɥɢɲɬɟ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɤɥɟɧɟ ɮɚɫɚɞɟ ɧɚ
ɏɚɥɢ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɧɚ ɋɊɐ "ɋɬɪɟɥɢɲɬɟ"-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4512 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
4512 Ɏɚɫɚɞɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɚ ɧɚ ɛɚɡɟɧɭ
4512 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ ɩɥɢɜɚɱɤɨɝ ɛɚɡɟɧɚ

374

4512 Ɍɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɢ ɤɪɟɱɟʃɟ ɮɚɫɚɞɟ ɏɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɚ

375

4512 Ⱦɟɱʁɟ ɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɧɚ ɋɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ"

3.17
810
368

369
370

371
371.3
372

375.5
376

Ⱦɟɱʁɟ ɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɧɚ ɋɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ"-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ

4512 ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ

4512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
3.16
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

33.382

33.382

338.495

338.495

106.347.072

106.347.072

19.789.712
126.136.784

19.789.712
126.136.784

132.194.178

132.194.178

543.563

543.563

15.505.822

15.505.822

27.409.923

27.409.923

34.113.840

34.113.840

28.000.000
194.851.581

28.000.000
0
194.851.581

42.915.745
237.767.326

42.915.745
237.767.326

55.555.967
5.000.000
2.489.249

55.555.967
5.000.000
2.489.249

5.000.000

5.000.000

9.103.463
3.000.000
0

9.103.463
3.000.000
0

0
0

0
0

800.000
500.000

800.000
500.000

71.545.216

71.545.216

9.903.463
81.448.679

9.903.463
81.448.679

20.000.000

20.000.000

5.000.000
4.069.816
2.500.000

5.000.000
4.069.816
2.500.000

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ

3.18
490
377

4512

378

4512
4512
4512

378.31
378.32

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ
Ɍɨɩɨɥɢ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ ɧɚɫɢɩɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɏɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ
Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

4512

379

4512

380

4512

380.51

4512

380.52

4512
01
10

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

378.5
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6

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ ɧɚɫɢɩɭ--ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ
Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɢɲɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ
ɋɭɛɨɬɢɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
ɫɪɟɞʃɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ-ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ Kfw
ɮɚɡɚ I - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ ɨɞɥɭɰɢ ɢɡ 2009.
ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

14.928.916

14.928.916

2.500.000

2.500.000

9.000.000

9.000.000

930.184

930.184

17.900.000

17.900.000

44.000.000
32.828.916
76.828.916

44.000.000
32.828.916
76.828.916

3.766.683

3.766.683

674.236
484.688

674.236
484.688

4.925.607
4.925.607

4.925.607
4.925.607

1.250.042
223.760

1.250.042
223.760

300.000
402.884
189.324
941.592

300.000
402.884
189.324
941.592

47.000
753.232
71.280
162.000

47.000
753.232
71.280
162.000

500.000

500.000

0

0

420.000
190.768

420.000
190.768

0

0

5.031.882

5.031.882

420.000
5.451.882

420.000
5.451.882

500.000
756.000

500.000
756.000

198.000

198.000

ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɈȾȻɈɊ ɐɊȼȿɇɂ ɄɊɋɌ ɉȺɇɑȿȼɈ

3.19
110
381
382
383

3.20
473
384
385
385.5
386
387
388
388.1
389
390
391
392
393

393.11
394
395

3.21
810
396
397

397.1

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
481 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
481
481 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɢ ɇɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɞɛɨɪɚ
416
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɭɫɥɭɝɟ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɟ
423 ɛɢɧɫɤɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨɝ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ
423 ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɜɨɞɢɱɚ
424 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨ ɥɟɬɨ"
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨ ɥɟɬɨ" ɢɡ
ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2008.ɝɨɞɢɧɟ
424 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "Ⱦɚɧɢ Ɍɚɦɢɲɚ"
Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ-ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ
424 ɦɟɫɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:

ɈɆɅȺȾɂɇȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɪɢɝɟ ɨ
424 ɦɥɚɞɢɦɚ ɡɚ 2009. ɝɨɞɢɧɭ
424 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ
ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ"- ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ
"ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
424 ɪɟɡɟɪɜɟ

1

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4
397.31

397.32
397.4
398
399
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɏɨʄɭ ɞɚ ɡɧɚɦ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉȼ424 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-ɫɬɭɛɨɜɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɟ"-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
424 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-ɤɜɢɡ "Ʉɨɥɢɤɨ ɫɟ
424 ɩɨɡɧɚʁɟɦɨ?"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɋɟɪɜɢɫ ɢ ɪɟɫɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɜɚɠɧɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
424 ɞɚɬɭɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ :

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

354.000

354.000

60.397

60.397

104.700

104.700

2.000.000

2.000.000

0

0

3.454.000
104.700

3.454.000
104.700

414.397
3.973.097

414.397
3.973.097

540.869

540.869

225.926
1.465.589

225.926
1.465.589

188.465

188.465

205.055
1.117.634

205.055
1.117.634

230.642
1.029.095
664.556

230.642
1.029.095
664.556

7.000.000

7.000.000

27.500

27.500

520.000

520.000

12.437.189

12.437.189

778.142
13.215.331

778.142
13.215.331

ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

3.22
160
400

481

400.1
401

481
481

401.31

481

401.32

481
481

402

404

481
481
481

405

481

405.3

424

405.11

481

402.3
403

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁ - Ȼɚɧɚɬ ȾɈɈ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ
ɫɥɚɛɨɜɢɞɧɢɯ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ,
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ⱥɉȼ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ,
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
3.23
330
406

411

407
408

412
411

409

412

410

414

410.11

414

411

416

412

416
416

413
414
415
416

415
421
422

ȽɊȺȾɋɄɈ ȳȺȼɇɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
ɋɭɞɨɜɢ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ, ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ, ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɢɡ
ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
2008.ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢɉɪɟɧɨɫ ɫɚ ɩɥɚɬɚ (411+412) ɧɚ 416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

3.102.362

0

3.102.362

555.323
850.824

0
0

555.323
850.824

152.297
46.212

0
69.991

152.297
116.203

480.933
81.465

0
0

480.933
81.465

26.862

0

26.862

132.556
64.543
294.213
5.445

0
0
0
0

132.556
64.543
294.213
5.445

1

2

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

29. септембар 2009. године

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
8

9

305.800
18.655
131.201
0

0
36.435
0
56.445

305.800
55.090
131.201
56.445

5.767.758
0

0
162.871

5.767.758
162.871

480.933
6.248.691

0
162.871

480.933
6.411.562

12.508.951
2.239.102
0
0
0
1.240.000
2.500.000
0
1.500.000

2.474.000
442.846
100.000
550.000
590.000
2.000.000
550.000
500.000
2.820.000

14.982.951
2.681.948
100.000
550.000
590.000
3.240.000
3.050.000
500.000
4.320.000

423
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008.
424 Ƚɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
430 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ
440 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

1.500.000
0

0
500.000

1.500.000
500.000

1.000.000
1.500.000
1.980.000
674.832
0

0
500.000
1.000.000
0
500.000

1.000.000
2.000.000
2.980.000
674.832
500.000

0

100.000

100.000

441

472
481
482
511
511
511
511
511

1.500.000
0
700.000
0
0
0
1.000.000
0

0
3.000.000
300.000
1.700.000
2.800.000
2.050.000
0
37.973.154

1.500.000
3.000.000
1.000.000
1.700.000
2.800.000
2.050.000
1.000.000
37.973.154

442

511

5.000.000

0

5.000.000

443

511
512
512
515
515
613

10.000.000
1.000.000
0
0
0
3.946.000
0

0
15.500.000
3.000.000
1.110.000
500.000
0
500.000

10.000.000
16.500.000
3.000.000
1.110.000
500.000
3.946.000
500.000

31.168.053
0
18.620.832
49.788.885

0
81.060.000
0
81.060.000

31.168.053
81.060.000
18.620.832
130.848.885

418
419
420

423
425
426
512

6

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

417

5

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
3.24
610
421
422
423

ȳɉ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ"
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

424

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ, ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ

425

415
416
421
422
423

426
427
428
429
429.3
430
430.3
431
432
432.3
433
434

434.2
435
436
437
438
439
440

444
445
446
446.3
447

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ

ɉɨɦɨʄ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢ ɠɢɜɨɬɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ-ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ
Ɍɚɫɤɟ ɢ ɩɨɪɟɡɢ
ɉɪɨʁɟɤɬɢ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɉɪɢɤʂɭɱɰɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ
ɫɬɚɧɨɜɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ
ɫɬɚɧɨɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ȿɬɚɠɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɉɩɪɟɦɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥ
ɋɨɮɬɜɟɪɢ
ɋɨɮɬɜɟɪɢ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɁȺɒɌɂɌȿ, ɍɊȿȭȿȵȺ ɂ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

3.25
421
448

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ

5.000.000

5.000.000

1

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

24 -- Број 21

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4

448.3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

942
449

449.1
450

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

5

6

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ424 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2008. Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ

ɎɈɇȾ ɁȺ ɆɅȺȾȿ ɌȺɅȿɇɌȿ
ȼɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
472 ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɡ
472 ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
472 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɚɥɟɧɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 942
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 942:
ɊȺɁȾȿɈ 3
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
13
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
15 ɝɨɞɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 3

ɍɄɍɉɇȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
3.26
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ
7

8

9

5.446.345

5.446.345

5.000.000
5.446.345
10.446.345

5.000.000
5.446.345
10.446.345

750.000

750.000

119.048
0

119.048
0

869.048
869.048

869.048
869.048

2.810.991.237
0 1.239.980.081
4.632.750
27.895.946

2.810.991.237
1.239.980.081
4.632.750
27.895.946

16.865.000
95.960.320

16.865.000
95.960.320

431.064.847

431.064.847

100.000
3.387.510.100 1.239.980.081

100.000
4.627.490.181

2.902.396.467
0 1.239.980.081
15.667.723
27.895.946

2.902.396.467
1.239.980.081
15.667.723
27.895.946

ɂɁȼɈɊɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ ȻɍȹȿɌȺ
01
04
06
07

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
08 ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
15 ɝɨɞɢɧɚ

ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ Ȼ ɍ ȹ ȿ Ɍ:

16.865.000
95.960.320

16.865.000
95.960.320

437.741.351

437.741.351

3.809.663

3.809.663

3.500.336.470 1.239.980.081

4.740.316.551

Члан 6.
Члан 17. мања се и гласи:
«Приходи комуналне потрошње планирани у износу 556.403.000 динара преносе се за намене
опредељене овом Одлуком: у виду трансфера Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење
Панчева» Панчево, као индиректном буџетском кориснику у износу од 512.403.000 динара и у виду
субвенција ЈКП «Водовод и канализација», у износу од 44.000.000 динара.»
Члан 7.
Иза члана 17. додаје се „Члан 17.а“ који гласи:
«Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној свијини
у граду Панчеву за 2009. годину који је донела Скупштина града Панчева, а на који је Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност.
Средства која се до краја године из оправданих разлога не могу искористити за намена из става 1. овог
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члана, користиће се за друге намене предвиђенe овом одлуком, 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.
Скупштина града Панчева, се обавезује да ће у циљу рефундирања, Одлуком о буџету за наредну
годину из осталих извора прихода, обезбедити средства која су у 2009. години коришћена за нaмене из
става 2. овог члана.»
Члан 8.
У члану 21. износ од «143.960.321» замењује се износом од «95.960.320»динара, бришу се речи
«суфинансирање санације Панчевачког моста преко Дунава и изградња и реконструкција пруге ПанчевоБеоград у износу од 100.000.000 динара», брише се тачка на крају текста и додају речи «Изградња
објекта за разврставање комуналног отпада у износу од 10.000.000 динара, Завршетак I-а фазе на Новој
депонији у износу од 24.100.000 динара и Програм за водоснабдевање у општинама средње величине у
Србији – отворени програм KFW фаза I у износу од 17.900.000 динара»
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Панчева»,
а примењиваће се од 1. јануара 2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-15/2009
Панчево, 29. септембра 2009.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

267.
На основу члана 144. и 145. став 2 Закона о
енергетици (“Сл.гласник РС” бр. 84/04), члана 13.
Закона о комуналним делатностима (”Сл.гласник
РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 18. и 20. став 1,
тачка 5, Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС” бр. 129/07), и члана 39. и 99. став 1 Статута Града Панчева (“Сл.лист града Панчева“
бр 8/08 и 4/09 ) Скупштина града Панчева на
седници одржаној дана 29.09. 2009, доноси:
ОДЛУКУ
о условима и начину обезбеђивања
континуитета у снабдевању топлотном
енергијом купаца на подручју града Панчева
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописани су услови и
начин обезбеђивања континуитета у снабдевању
топлотном енергијом купаца на подручју града
Панчева (у даљем тексту: Одлука) и то:
- услови и начин сигурног и квалитетног
снабдевања топлотном енергијом која се користи
за грејање стамбеног и пословног простора и
припрему потрошне топле воде, услови и начин
пружања енергетских услуга као и
- међусобна права и обавезе између
енергетског субјекта и купаца топлотне енергије.

Члан 2.
Дефиниције појмова
Поред појмова из Закона о енергетици у
овој Одлуци користе се и појмови са следећим
значењима:
1. Систем даљинског грејања и/или
хлађења - значи интегрисани и повезан систем
производње, дистрибуције и испоруке;
2. Енергија - значи енергија за даљинско
грејање и/или даљинско хлађење, коју преноси
преносник од Компаније до Купаца у оквиру
система даљинског грејања.
3. Енергетски субјекат – правно лице,
односно предузетник, које је уписано у регистар
за обављање једне или више енергетских
делатности
4. Купац/Инвеститор – правно или физичко
лице које купује енергију
5. Квалификовани купац - купац који
испуњава услове прописане овом Одлуком, купује
енергију за сопствене потребе, чија инсталисана
снага једнака или већа од 1МW и збирна годишња
потрошња прелази 0,9 ГWh;
6. Топлотни извор – постројење за
производњу топлотне енергије за даљинско
грејање/хлађење
7. Потрошна топла вода – хладна вода из
водоводне мреже, која се загрева у измењивачу
топлоте а користи је купац за своје потребе;
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8. Дистрибутивна мрежа је вреловодна и/
или топловодна мрежа, која представља систем
повезаних термички изолованих цевовода и
уређаја који су намењени дистрибуцији топлотне
енергије до купаца;
9. Топлотна подстаница је део система
даљинског грејања у којој је смештена опрема за
мерење, аутоматску регулацију, даљински надзор
и испоруку топлотне енергије у унутрашње
топлотне инсталације и уређаје купаца;
10. Топлотна подстаница – индиректан
тип је топлотна подстаница у којој је уграђен
измењивч топлоте којим се раздвајају носиоци
топлоте примарног и секундарног дела система
даљинског грејања;
11. Топлотна подстаница – директан тип
је топлотна подстаница у којој није уграђен
измењивч топлоте којим се раздвајају носиоци
топлоте примарног и секундарног дела система
даљинског грејања;
12. Примарни део инсталације у топлотној
подстаници – индиректан тип представља део
топлотне подстанице од запорних вентила на
улазним цевоводима у топлотну подстаницу
са свом опремом за мерење топлотне енргије,
аутоматску регулацију и даљински надзор,
закључно са измењивачем топлоте;
13. Примарни део инсталације у топлотној
подстаници – директан тип представља део
топлотне подстанице од запорних вентила на
улазним цевоводима у топлотну подстаницу
са свом опремом за мерење топлотне енргије,
аутоматску регулацију и даљински надзор, до
косог регулационог вентила на краткој вези
између повратног и потисног цевовода;
14. Секундарни део инсталације у топлотној
подстаници – индиректан тип представља део
топлотне подстанице од излазних – секундарних
прирубница измењивача топлоте у топлотној
подстаници заједно са свом опремом узимајући
циркулационе пумпе, колекторе, регулационе
вениле на огранцима, запорну арматуру, сонде
и др. до излазних запорних вентила из топлотне
подстанице;
15. Секундарни
део
инсталације
у
топлотној подстаници – директан тип
представља део топлотне подстанице од косог
регулационог вентила на краткој вези између
повратног и потисног цевовода заједно са
свом опремом узимајући циркулационе пумпе,
колекторе, регулационе вениле на огранцима,
запорну арматуру, сонде и др. до излазних
запорних вентила из топлотне подстанице;
16. Мерни уређај - је топлотно бројило у
топлотној подстаници које испуњава законске
услове и који непосредно мери испоручену
топлотну енергију и преко кога се врши
обрачунавање испоручене топлотне енергије
купцу;
17. Подмерило - је топлотно бројило у јавном
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простору зграде или објекта које непосредно мери
испоручену топлотну енергију за конкретног
Купца
18. Делитељ топлоте - је уређај који
се прилагођава и физички везује за свако
појединачно грејно тело простора који се загрева
( мери разлику средње температуре грејног тела
и околног простора у функцији времена)
19. Мерно место у топлотној подстаници је
место где је постављен мерни уређај,
20. Предајно место је по правилу мерно
место где један енергетски субјект предаје
топлотну енергију другом енергетском субјекту,
односно купцу;
21. Обрачунско место је шифра објекта
или етажне јединице купца, за које снабдевач
испоставља рачун;
22. Унутрашње топлотне инсталације
и уређаји, су део инсталације грејања купца
од излазних запорних вентила (секундарног
дела) топлотне подстанице до грејних тела и/
или уређаја и опреме помоћу којих се даље
дистрибуира носилац топлоте (топла вода) и/
или загрева грејни простор купца и/или загрева
потрошна топла вода;
23. Одобрење за прикључење – је акт
који издаје Енергетски субјект, а по захтеву за
прикључење на дистрибутивни систем;
24. Грејна сезона - значи период од 15.10.
до 15.04 наредне године, а зависно од спољашње
температуре, али не пре 1.10. и не касније од
30.04 наредне године.
25. Грејана површина – за стамбени просторповршина стана из уговора о закупу, уговора о
коришћењу стана или уговора о откупу, односно
куповини стана, скица премера предметног стана
издата од овлашћеног предузећа; за пословни
простор - површина пословне просторије из
уговора о закупу или о куповини пословне
просторије, записнички утврђена површина коју
заједнички утврде енергетски субјект и купац.
Члан 3.
Енергетски субјект који снабдева топлотном
енергијом купце, у обавези је да планира и
спроведе свој план развоја, који је усклађен са
Планом развоја енергетике који доноси Влада
Републике Србије. Развој система даљинског
грејања ускладити са најновијим планским
документима:
Студијама,
Генералним
и
Детаљним урбанистичким плановима.
Члан 4.
Енергетски
субјект,
као
оператер
дистрибутивног система, доноси Правила о
раду дистрибутивног система уз прибављену
сагласност Управног одбора Енергетског
субјекта.
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II
ПРОИЗВОДЊА, СНАБДЕВАЊЕ И
КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 5.
Производњу и снабдевање топлотном
енергијом и потрошном топлом водом, на
територији Града Панчева врши Јавно комунално
предузеће „Грејање“ Панчево (у даљем тексту
Енергетски субјект), које је локална самоуправа
основала за обављање енергетске делатности:
- производња топлотне енергије
- дистрибуција топлотне енергије
- управљање дистрибутивним системом за
топлотну енергију и
- трговина топлотном енергијом ради
снабдевања тарифних купаца
- испорука потрошне топле воде.
Енергетски субјект је дужан да поседује
лиценце за наведене енергетске делатности из
става 1, алинеја 1,2,3 и 4.
Члан 6.
Енергетски субјект је дужан да енергетске
делатности из области топлотне енергије обавља
у складу са законским прописима и актима који
регулишу ову делатност.
Енергетски субјект нема право, без претходне
писане сагласности надлежног органа Оснивача,
да:
- прода, пренесе или на други начин отуђи,
или да да као залог јавну имовину или неки њен
део;
- да, дозволи или суочи са немогућношћу
повраћаја залога над читавом јавном имовином
или неким њеним делом, а за потребе неког
кредитног уговора или друге потребе;
- произведе или створи услове предузимања
активности или појаве недостатка који може да
изазове поништавање власништва Оснивача,
прогласи га неважећим или на други начин
поништи.
Члан 7.
Опрема Енергетског субјекта за обављање
енергетске делатности чини скуп објеката, уређаја
и постројења међусобно повезаних у једиствену
техничко –технолошку целину.
Топлотна опрема Енергетског субјекта коју
користи за обављање основне делатности, по
правилу је:
- уређаји за складиштење, обраду, мерење и
регулацију снабдевања примарном енергијом и
водом,
- производни извори,
- мерни уређаји за произведену/преузету
топлотну енергију из производних извора који су
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у саставу Енергетског субјекта,
- постројење за обезбеђење протока и
притиска,
- вреловодна и топловодна мрежа,
- топлотне подстанице, и
- мерни уређаји за испоручену топлотну
енергију купцима у топлотним подстаницама.
Енергетски субјект и купац/инвеститор
писаним уговором међусобно регулишу даље
власничке односе као и услове и начин преноса
права и обавезе на Енергетског субјекта за
управљање и одржавање прикључног топловода
и топлотне подстанице.
Члан 8.
Секундарна мрежа представља део система
даљинског грејања који се налази иза тачке
испоруке топлотне енергије и овај део није
у саставу Енергетског субјекта и у оквиру
регулисане одговорности, осим уколико није
својина Оснивача.
Уколико Енергетски субјект добије обавезу
да одржава део мреже из става 1 овог члана, тада
може закључити засебан сервисни уговор са
власником, при чему ова услуга не представља
саставни део основне делатности.
Енергетски субјект има право обрачунати
посебну надокнаду за услугу одржавања овог
дела система, обрачунату као дин/м2 или дин/
кW инсталисане снаге, што ће се регулисати
посебним актом Енергетског субјекта.
Члан 9.
Енергетски субјект испоручује Купцу
топлотну енергију и обезбеђује му на предајном
месту (на мерном уређају у топлотној подстаници)
потребну количину топлоте за рад топлотних
уређаја Купца са инсталисаном снагом, која је
одређена пројектом, односно уговорена Уговором
о продаји топлотне енергије.
Члан 10.
Енергетски субјект је у обавези да Купцу
испоручује топлотну енергију за грејање простора
у току грејне сезоне, а припрему и испоруку
потрошне топле воде непрекидно у току целе
године, ако међусобним уговором није другачије
одређено.
Члан 11.
Грејна сезона почиње 15. октобра текуће
године, а завршава се 15. априла наредне године.
Изузетно у периоду од 1. до 14. октобра
и од 16. априла до 3. маја објекти ће се грејати
у дане за које у задњој прогнози претходног
дана или првој прогнози тог дана Републички
хидрометеоролошки завод прогнозира средњу
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дневну температуру 12º С или нижу током три
узастопна дана.
Обрачунски период за испоручену топлотну
енергију почиње 01.10. текуће године и завршава
се 30.09. наредне године.
Члан 12.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу
од 06:00 до 21:00 час, а суботом, недељом и
празником од 07:00 до 22:00 часа и у том периоду
одржавају се прописане температуре грејаног
простора.
Испоручилац топлотне енергије је дужан да у
просторијама корисника при спољној температури до - 18˚C постиже и одржава температуре
предвиђене у складу са ЈУС У.Ј5.600 (Технички
услови за пројектовање и грађење зграда) и овом
Одлуком са дозвољеним одступањем од ± 2˚С
Стамбени простор:
- дневне просторије, спаваће собе
20˚С
- Предсобља, дегажмани и кухиње
18˚С
- тоалет/посебан/
15˚С
- купатила/посебна са тоалетом/
22˚С
- гараже				
5˚С
- атељеа				
20˚С
- степеништа и ходници ван станова се не
греју
Пословни простор:
- пословне просторије		
20˚С
- канцеларије			
20˚С
- позоришта			
18 ÷ 20˚С
- ходници				
18˚С
- школске учионице		
20 ˚С
- дечје установе
20 ÷ 22 ˚С
- магацински простор у склопу локала 10˚С
- фискултурне сале		
15 ÷ 18˚С
Минимална температура потрошне топле
воде за домаћинства треба да износи 45°С у тачки
испоруке односно испред запорних вентила на
излазу из топлотне подстанице. Температура
потрошне топле воде не треба да буде испод 40°С
и изнад 50°С.
Енергетски субјект може у току грејног дана
прекинути испоруку топлотне енергије услед
повољне спољне температуре, под условом да се
одржавају прописане температуре из претходног
става
При ниским спољним температурама у
циљу техничке заштите система и обезбеђивања
прописаних температура, Енергетски субјект
може продужити грејни дан или вршити
непрекидну испоруку топлотне енергије, а да при
том рационално газдује енергијом.
У времену између 25. и 26. децембра, 31.
децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и
између 13. и 14. јануара, испорука топлотне
енергије се не прекида и испоручује тако да се
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обезбеђује одржавање прописане температуре.
Члан 13.
У периоду од 1. до 10. октобра Енергетски
субјект је у обавези да изврши пробу
функционисања свих топлотних извора, нових
и ремонтованих постројења дистрибуривног
система.
О распореду вршења проба благовремено ће
обавестити кориснике, извођаче радова и друга
заинтересована лица преко средстава јавног
информисања и на други прикладан начин.
Члан 14.
Уколико се, у складу са дугорочним
развојем снабдевања места са топлотном
енергијом, услови снабдевања толико промене
да су потребне измене, преправке или замене на
топлотној опреми Енергетског субјекта и купца,
све трошкове који настану у овом случају, сноси
Енергетски субјект за своју топлотну опрему, а
Купац све трошкове за своју топлотну опрему.
Ако Купац не преузме трошкове преправке
своје топлотне опреме или ако преправка није
извршена правовремено и није временски
усклађена са радовима на топлотној опреми
Енергетског субјекта, Енергетски субјект
обуставиће испоруку топлотне енергије, све док
се не испуне сви услови за поуздан и правилан
рад његове опреме у новим условима.
III ОБАВЕЗЕ И ПРАВА ЕНЕРГЕТСКОГ
СУБЈЕКТА
Члан 15.
Енергетски субјекат управља радом и
одржава имовину тако да буде у добром радном
стању и условима предвиђеним добром радном
и техничком праксом, а на начин који обезбеђује
задовољавање захтева функционисања.
1. Да обезбеди сигурно, квалитетно и
поуздано снабдевање топлотном енергијом
корисника;
2. Да ствара услове за безбедан и поуздан рад
и функционисање система даљинског грејања;
3. Обезбеђивање развоја система даљинског
грејања и увођење савремених технологија;
4. Обезбеђивање услова за унапређење
енергетске ефикасности у обављању своје
делатности, пропагира и стимулише системе
мерења у циљу што рационалније потрошње
топлотне енергије;
5. Стварање услова за стимулисање
коришћења комбиноване производње електричне
и топлотне енергије;
6. Да обављањем своје делатности ради на
унапређењу заштите животне средине;
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7. Да спроведе планове развоја енергетике
које доноси Влада Републике Србије;
8. Снабдевање купца топлотном енергијом
сагласно потребној прикључној снази, договореној у Уговору о продаји топлотне енергије,
9. Да обавештава купца о планираним
обуставама испоруке топлотне енергије у јавној
форми,
10. Да у случају престанка испоруке
примарног енергента обезбеди минимално
функционисање инсталација у мери заштите
система даљинског грејања од временских
утицаја које могу произвести неисправности и
хаварије.
11. Да обустави испоруку топлотне енергије
купцима који угрожавају функционисање система
даљинског грејања, као и у свим случајевима
предвиђеним овом Одлуком,
12. Да организује дежурну службу за
непрекидан пријем рекламација и благовремено
интервенисање у случају кварова на својој
опреми и по рекламацијама купаца,
13. Да обавештава купце о: стању система
даљинског грејања и плановима његовог развоја,
ценама и променама цене топлотне енергије
и услуга, другим елементима од интереса за
купце,
14. Да изради и примењује Правила о раду
дистрибутивног система и начину прикључења
нових корисника.
IV ОБАВЕЗЕ И ПРАВА КУПЦА
Члан 16.
Купац топлотне енергије је свако правно
или физичко лице, којем Енергетски субјект
испоручује и продаје топлотну енергију. Купци
могу бити правна и физичка лица са заједничким
предајним местом преузимања топлотне
енергије.
О продаји топлотне енергије закључује се
посебан уговор.
Купац је одговоран:
1. За нормално руковање (рад) и одржавање
своје топлотне опреме,
2. Да не мења, без писмене сагласности
Енергетског субјекта, своју топлотну опрему,
која би могла проузроковати промене рада његове
инсталације,
3. Да је топлотна подстаница, у затвореном
простору осигурана од неовлашћеног приступа
и да је у сваком тренутку доступна особљу
Енергетског субјекта,
4. Да је у просторији топлотне подстанице
доступна радна документација са шемама опреме
и налепницама,
5. Да одржава простор и помоћну опрему те

Број 21 -- Страна 29

приступ до просторија, где је топлотна опрема,
тако да Енергетском субјекту буду обезбеђени
радни услови, који важе за радне просторе,
6. Да прати обавештења Енергетског
субјекта о сметњама при снабдевању топлотом,
установљеним на предајном месту,
7. Да одговара за штету и последице, које
су настале због радне онеспособљености његове
топлотне опреме,
8. Да не препродаје испоручену топлотну
енергију без сагласности Енергетског субјекта,
9. Да омогући прикључење топлотне
опреме трећег лица на прикључни цевовод, ако
исти подноси додатно оптерећење; на основу
одговарајућег одобрења за прикључење, од
стране Енергетског субјекта,
10. Да омогући Енергетском субјекту
прикључивање уређаја за даљински пренос
података из топлотне подстанице без одштетног
захтева за постављање уређаја,
11. Да обавести Енергетског субјекта о свим
променама које је приметио у раду топлотне
подстанице и инсталације како унутар свог
објекта тако и изван, које би могле проузроковати
поремећај у испоруци топлотне енергије и
квалитету услуге загревања (бука, цурење воде,
нестанак струје, итд.)
12. Да обавести Енергетског субјекта о квару
мерних уређаја,
13. Да редовно измирује своје обавезе у
складу са овом Одлуком и Уговором о продаји
топлотне енергије,
14. Да омогући инспекцијски надзор над
опремом топлотне подстанице и комплетном
унутрашњом инсталацијом грејања свог објекта.
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА
Члан 17.
Управни одбор Енергетског субјекта, доноси
„Правила рада дистрибутивног система“ (у
даљем тексту: Правила рада).
Правилима рада утврђују се нарочито:
- технички услови за прикључење
корисника на систем,
- технички
услови
за
повезивање
дистрибутера са произвођачем топлотне енергије
уколико су два одвојена предузећа ,
- технички и други услови за безбедан
рад дистрибутивног система и за обезбеђивање
поузданог и континуираног снадбевања купаца
топлотном енергијом,
- поступци у кризним ситуацијама,
- функционални захтеви и класа тачности
мерних уређаја, као и
- место и начин мерења испоручене
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топлотне енергије.
Правила рада из става 1. овог члана су
јавна и објављују се у „Службеном листу града
Панчева“.

Против Одлуке Управног одбора по
приговору, може се покренути судски спор.
Ако Енергетски субјект одбије издавање
одобрења, мора навести разлоге одбијања.

VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 20.
Енергетски субјект је дужан да прикључи
објекат Купца на систем у року до 30 дана од дана
издавања Акта надлежног органа за изградњу
вреловодног/топловодног прикључка.
Прикључење се врши у периоду ван грејне
сезоне. Изузетно, прикључење се може извршити
и у току грејне сезоне, уколико технички услови
омогућавају несметан рад система даљинског
грејања.
Радове на прикључењу изводи искључиво
Енергетски субјект или правно лице ангажовано
од стране Енергетског субјекта.

Члан 18.
Купац/Инвеститор, који планира изградњу и
прикључење новог објекта - топлотних уређаја на
дистрибутивну мрежу, односно жели да изврши
измене на већ прикљученој топлотној опреми, а
које за последицу могу имати измену прикључне
снаге или промену начина рада, дужан је да
од Енергетског субјекта прибави одобрење
за прикључење, ако законом није другачије
регулисано.
Члан 19.
Енергетски субјект може дати писмено
одобрење у року од 30 дана од подношења захтева
и документације, у вези услова за прикључну
снагу и општих и посебних техничких услова за
унутрашњу инсталацију и топлотну подстаницу,
ако су захтеви усклађени с условима из Техничких
правила, законом, техничким и другим прописима
за прикључење на топловодну мрежу и ако то
дозвољавају могућности опреме (постројења)
Енергетског субјекта, као и економичност
снабдевања топлотном енергијом.
Решење о одобрењу се издаје од стране
Енергетског субјекта, уз претходно измирење
трошкова које је Енергетски субјект имао и то
према ценовнику за:
- решење о одобрењу,
- сагласност на пројекат и
- Накнада за прикључење на топлотни извор и
дистрибутивну мрежу (Енергетска сагласност).
Решењем о одобрењу се дефинишу услови
пројектовања и изградње инвеститорове топлотне
опреме, а нарочито:
- место и начин прикључења,
- услови и начин изградње прикључног
топловода,
- услови, начин изградње и технолошка
шема топлотне подстанице
- локација унутар објекта и грађевинске
димензије за смештај и одржавање опреме
топлотне подстанице
- унутрашње инсталације и опреме,
- место и начин мерења преузете топлотне
енергије,
- рок прикључења,
- трошкови прикључења.
Против решења о одобрењу или одбијању
се може поднети приговор Управном одбору
Енергетског субјекта.

Члан 21.
Мерни уређај који се налази у топлотној
подстаници представља место предаје/продаје
енергије и место разграничења одговорности за
предату енергију између Енергетског субјекта и
Купца.
VII УГОВОР О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 22.
Уговор о продаји топлотне енергије између
Енергетског субјекта и Купца закључује се у
писаној форми.
Уколико Уговор о продаји топлотне енергије
није закључен у писаној форми, сматра се, да
је уговорни однос између Енергетског субјекта
и Купца настао 15 дана након достављања
писаног Уговора о продаји топлотне енергије од
стране Енергетског субјекта односно од почетка
обрачунског периода за текућу грејну сезону.
У овом случају су Енергетски субјект
и стварни корисник топлотне енергије
недвосмислено одговорни за настале обавезе
снабдевања топлотном енергијом у складу са
одредбама ове Одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати
топлотну енергију, уколико Купац одбије да
закључи понуђени Уговор о продаји топлотне
енергије, и/или не извршава своје обавезе
плаћања за пружене услуге.
Члан 23.
Уговор о продаји топлотне енергије, поред
елемената утврђених Законом о енергетици ,
обавезно садржи и следеће:
- подаци енергетског субјекта и купца,
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- адреса предајног места,
- максимална прикључна топлотна снага,
- максимални проток,
- увршћеност у тарифни систем за преузимање
топлотне енергије,
- начин и рокови плаћања
- рекламације
- услови искључења
- отказни период
- деловник трошкова испоручене топлотне
енергије, ако је заједничко предајно место,
- друге специфичности уговорних односа,
које нису дефинисане одредбама Одлуке
- подаци о статусним и власничким променама, које утичу на односе између Енергетског
субјекта и Купца.
На односе који нису регулисани уговором,
примењиваће се одредбе Закона о енергетици
и других прописа донетих у складу са овим
законом.
Купац преузима потпуну одговорност за
одређивање максималног топлотног оптерећења.
Енергетски субјект може да одбије да обезбеди
максимално топлотно оптерећење, које је
изнад нормативног максималног топлотног
оптерећења.
Члан 24.
Уговор о продаји топлотне енергије се
закључује на неодређено време, осим ако
се Енергетски субјект и Купац не договоре
другачије.
Купац може писмено отказати Уговор о
продаји топлотне енергије који почиње да се
примењује првим обрачунским даном наредне
грејне сезоне. Купцу припадају сви трошкови
настали до момента искључења, као и до дана
примене отказаног уговора .
Члан 25.
Купци са заједничким предајним местом су у
обавези, Енергетском субјекту пре закључивања
Уговора о продаји топлотне енергије, приложити
споразумно сачињен деловник трошкова, који
је саставни део Уговора о продаји топлотне
енергије.
У деловнику трошкова се одређује удео
трошкова снабдевања топлотном енергијом
сваког појединачног купца, с тим да збир свих
делова мора бити 100%.
Топлотна енергија утрошена за загревање
заједничких просторија се обрачунава свим
купцима у складу са деловником трошкова.
Деловник трошкова се може прихватити само
уз писмену сагласност свих купаца и примењује
се са првим следећим обрачунским периодом.
Деловник трошкова мора бити израђен и
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достављен у складу са упутством Енергетског
субјекта.
Ако купци Енергетском субјекту не приложе
деловник трошкова из претходног става,
Енергетски субјект обрачунава појединачне
трошкове снабдевања топлотне енергије Купцима,
по подацима који му стоје на располагању, а на
један од следећих начина:
- према уделу површине/еквивалентне
површине појединачног купца у укупној
површини/еквивалентној површини свих Купаца
прикључени на мерни уређај,
- према појединачном уделу кWh сваког
Купца у односу на укупно измерено кWh мерног
уређаја,
- према инсталисаној снази топлотне опреме
купаца
- према делитељима топлотне енергије.
Купци, који преузимају топлотну енергију по
заједничком месту преузимања а нису доставили
деловник трошкова, морају га доставити
најкасније у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 26.
Купац је у обавези писмено обавестити
Енергетског субјекта у року до 15 дана о
статусним и власничким променама, које утичу
на односе између Енергетског субјекта и Купца.
Купац је у обавези доставити обавештење о
свим променама адресе за достављање рачуна,
те обезбедити да његов правни наследникследбеник ступи у постојећи однос о снабдевању
топлотном енергијом.
Обавештење важи од првог следећег
обрачунског периода.
Обавештење садржи:
- име, презиме, ЈМБГ и нову адресу
дотадашњег купца енергије-за физичка лица
- назив, ПИБ и нову адресу дотадашњег
купца енергије– за правна лица
- име, презиме адреса и ЈМБГ новог купцаза физичка лица
- назив, ПИБ и адреса новог купца- за правна
лица
- приложен доказ о преносу власничког
права,тј. права коришћења
- број и адресу обрачунског места,
- потписану изјаву новог купца на обрасцу
Енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене
уговорне односе о снабдевању топлотном
енергијом.
До пријема попуњеног обавештења, за све
обавезе из Уговора о продаји топлотне енергије,
одговоран је дотадашњи Купац енергије.
У случају да се провером установи постојање
новог неевидентираног Купца, исти ће бити
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уведен у евиденцију купаца, уз обавезу накнадне
доставе валидних докумената о власништву
коришћења стамбеног односно пословног
простора, потврду да су измирени трошкови
предвиђени чл. 19, став 2 ове Одлуке, као и да
се фактурише цена за коришћење услуге грејања
годину дана уназад за физичка лица, односно
три године за правна лица, од тренутка сазнања
постојања неевидентираног Купца.
Члан 27.
По завршеном извођењу топлотних инсталација нових објеката, морају бити изведена сва
потребна пробна испитивања и сачињене све
изјаве и записници о пробним испитивањима, те
се закључује Уговор о продаји топлотне енергије
између Купца и Енергетског субјекта.
VIII ПРИВРЕМЕНО СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 28.
Привремено снабдевање топлотном енергијом може се одобрити уколико је иста неопходна
због пробног рада, потребних регулација топлотне
опреме, потпуног завршетка грађевинског објекта или у другим случајевима прецизираним
у Уговору о привременом снабдевању топлотне
енергије.
Трошкове привременог снабдевања топлотном
енергијом сноси Купац односно Инвеститор.
Период привременог снабдевања топлотне
енергије ограничен је потребама трајања
испитивања и подешавања унутрашњих инсталација, периодом верификације исправности,
функционисаности и безбедности инсталација,
односно потребама Инвеститора за грађевинско
грејање објекта и не може имати трајни
карактер.
Привремено снабдевање топлотном енергијом се може обуставити уколико се утврде
недостаци, који битно утичу на исправност и
безбедност инсталација или чије отклањање
није извршено у прописаном року, тј. ако Купац/инвеститор не уважи примедбе и захтеве
Енергетског субјекта у вези са недостацима и
одступањима од важећих прописаних техничких
услова, а која су констатована приликом пробног
рада.
Енергетски субјект ће обуставити снабдевање
топлотном енергијом, све док се његови захтеви
не испуне.
Члан 29.
У случају потребе за прикључење
привремених објеката, градилишта, као и
објеката за које је одобрен пробни рад у складу
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са посебним законом може се издати одобрење за
привремено прикључење објекта.
Услови, начин и поступак одобрења за
привремено прикључење и испоруку топлотне
енергије су исти као и у редовном поступку,
односно у складу са одредбама ове Одлуке и
посебним законима.
Члан 30.
Енергетски субјект почиње са снабдевањем
топлотном енергијом пошто су испуњени сви
услови из издатих одобрења и уговора. Ако
је објект нов, потребно је за рад приложити
употребну дозволу за објекат, ако је објекат
постојећи Решење о техничком прегледу
Енергетског субјекта.
Енергетски субјект и Купац/инвеститор
записнички потврђују почетак рада или измену
топлотне опреме Купца и истом треба бити
приложена изјава извођача инвеститорове
топлотне опреме, да је изведена само по
пројектној документацији.
Члан 31.
Енергетски субјект са прикључењем опреме
Купца на своју топловодну мрежу не преузима
одговорност за правилан и безбедан рад купчеве
опреме и нема обавезу да је поправља. Ако опрема
не ради правилно, одговорност за исправан рад
опреме пада на терет инвеститора/извођача.
IX ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА
Члан 32.
За потребе пословања с купцима, Енергетски
субјект води и ажурира евиденцију купаца.
Евиденција купаца, која се односи на физичка лица, садржи следеће податке:
- име, презиме, ЈМБГ и адресу,
- податке о броју чланова домаћинства,
- податке о запослењу,
- податке о грејној површини
- инсталисана снага
- подаци о уговору о снабдевању
Евиденција купаца, која се односи на
правна лица, укључујући и скупштину зграде
и самосталне предузетнике, садржи појединачно
следеће податке:
- пословно име и адреса фирме,
- број текућег рачуна,
- порески идентификациони број.
- матични број
- име, презиме, адреса ЈМБГ одговорног
лица
- назив и адреса објекта прикљученог на
даљински систем,
- еквивалентна површина
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- инсталисана снага
- број и датум уговора о снабдевању
X МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ИСПОРУЧЕНЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 33.
Свако предајно место мора имати мерни
уређај, које набавља и уграђује Енергетски
субјект о трошку Купца.
Мерни уређаји представља место предаје
енергије и место разграничења одговорности за
предату енергију између Енергетских субјеката
међусобно, односно између Енергетског субјекта
и купца енергије.
Енергетски субјект је у обавези да мерне
уређаје, као своја средства, уреди, одржава,
баждари и врши мерења испоручене енергије.
Мерни уређај мора имати одобрење типа и
сертификат у складу са прописима.
Уколико постоје техничке могућности
уграђује се радијаторски вентил са термостатском
главом и уређај за расподелу утрошка топлотне
енергије - делитељи топлоте или подмерила,
све о трошку Купца, тј. инвеститора. Купцу
није дозвољена никаква активност (померање,
скидање, баждарење и сл.) на мерним уређајима,
без сагласности Енергетског субјекта.
Члан 34.
Све радове у вези са поправком и заменом
неисправних мерних уређаја, обавља Енергетски
субјект или од њега овлашћено лице о трошку
Енергетског субјекта, а након преузимања од
купаца или истека гарантног рока. У случају
промене прикључне снаге Купца, замену мерног
уређај обавља Енергетски субјект о трошку
Купца.
Члан 35.
Испоручене количине топлотне енергије се
мере непосредно са мерног уређаја на мерном
месту у топлотној подстаници.
Мерни уређај се редовно очитава једном
месечно 25-тог у месецу при чему Купац и/или
овлашћени представник Купаца има право да
присуствује очитавању. Уколико је 25. у месецу
нерадни дан очитавање се врши првог наредног
радног дана.
Као меродавна очитавања мерног уређаја
узимају се и очитавања Енергетског субјекта
који исти обавља путем даљинске комуникације
са мерним уређајем из диспечерског центра
Енергетског субјекта.
Уколико Купац или представник Купаца не
буде присутан приликом очитавања испоручених
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количина топлотне енергије, било да се оно
ради непосредно у топлотној подстаници или
даљински из диспечерског центра Енергетског
субјекта, меродавне и обострано признате
су количине које на мерном уређају утврдио
представник Енергетског субјекта, при чему се
чињеница да представник Купца није присутан
уписује у протокол који Енергетски субјект може
доставити на захтев Купца.
Енергетски субјект може вршити ванредно
очитавање мерних уређаја у случају промена
својих тарифа односно цена, као и у случајевима
контроле.
Месечна потрошња топлотне енергије чини
разлика између очитаног и претходног стања
топлотног бројила на мерном уређају.
Члан 36.
Ако је мерни уређај неисправан испоручена
топлотна енергија се утврђује посредно и то
рачунским путем.
За период, када је мерач топлотне енергије
неисправан, а врши се испорука топлотне
енергије, одређује се испоручена количина на
основу потрошње у упоредном обрачунском
периоду, када је мерни уређај исправно радио,
уз уважавање свих околности које утичу на
преузимање топлотне енергије.
Упоредни обрачунски период је онај период
у којем температурски спољни временски услов
и унутрашњи температурски параметар грејаног
простора се подударају, са вредностима из оног
периода у којем мерење није функционисало.
Упоредни обрачунски период одређује
Енергетски субјект према подацима којима
располаже и доставља га на увид Купцу.
У случају да непостоје подаци о упоредном
обрачунском периоду, плаћање се врши на
основу дефинисаног оптрећења капацитета
дефинисаног у Уговору о снабдевању топлотном
енергијом, обрачуна месечног просека стварне
температуре преносника топлоте у систему
даљинског грејања, просечне месечне спољашње
температуре и броја сати (дана) потрошње
топлотне енергије регистроване док је опрема
радила у току обрачунског периода, све сагласно
следећем изразу:
q×h×t×f×c=C
Обрачунски израз резултира месечним и
динарским износом утрошене топлотне енергије,
где је:
C - цена утрошка топлотне енергије (дин/
месец)
q - инсталисана снага топлотне подстанице
(кW)
h - број часова грејања дневно (h/дан)
t - број дана у обрачунском месецу (дан/
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месец)
c - јединична динарска цена 1,00 кWh
топлотне енергије (дин/кWh)
Корекциони фактор добија се на следећи
начин:
f = (tu –ts)/(tu – tp),
где је
tu - пројектована унутрашња температура
просторије (20 ºC),
ts - просечна спољна температура у
обрачунском месецу добијена од надлежног
метеоролошког органа,
tp - спољна пројектна температура (- 18º C).
У случају квара делитеља топлоте или
подмерила, обрачун утрошене енергије врши се
у складу са „Правилом о прерасподели енергије
у случају квара делитеља топлоте односно
подмерила“, које доноси Енергетски субјекат.
Члан 37.
Податке са мерних уређаја очитава
Енергетски субјект, осим ако се уговором не
регулише другачије.
Купац мора Енергетском субјекту – и обрнуто
- омогућити приступ до мерних уређаја ради
очитавања и надзора уређаја, прописаних законом
и подзаконским актима као и ове Одлуке.
Члан 38.
Редовне прегледе, овере и замене мерних
уређаја (топлотно бројило на мерном месту у
прикључној подстаници и водомера постављеног
испред система за загревање потрошне топле
воде) у складу са прописима и без посебне
месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја,
врши Енергетски субјект.
Енергетски субјект и Купац имају и поред
редовних прегледа из првог става овог члана,
право провере тачности мерних уређаја.
Ако се при контролном прегледу установи веће
одступање мерних уређаја, од допуштеног,
трошкове провере сноси Енергетски субјект, у
супротном Купац који је преглед захтевао.
Ако провера мерних уређаја покаже њихово
веће одступање, од оног које дозвољавају важећи
прописи, рачуна се да је мерни уређај неисправан,
па се за тај временски период обрачунава
количина испоручене топлоте по члану 36. ове
Одлуке.
XI УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ И НАКНАДА ЗА
УТРОШЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Члан 39.
Испоручена топлотна енергија мери се
мерним уређајима.
За испоручену и продату топлотну енергију
Енергетском субјекту припада накнада у новцу.
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Накнаду плаћају Купци на начин и у роковима
предвиђеним овом Одлуком и то:
1. На основу испоручене количине топлоте
у кWh.
Цена за испоручену количину топлоте за
загревање простора се састоји из следећих
елемената:
- варијабилног дела, који покрива
варијабилне трошкове производње и дистрибуције
топлотне енергије и Купцу се обрачунава као
цена за испоручену количину топлотне енергије
изражено у дин/ кWh и
- фиксног дела, који покрива фиксне
трошкове одржавања за функционисање система
грејања и Купцу се обрачунава као цена за
прикључену снагу, изражену у дин/м2/месечно
или дин/кW месечно.
Уколико се цена за прикључну снагу изражава
у дин/м2/месечно, накнада за испоручену топлоту
коју је Купац дужан да плати, обрачунава се како
следи:
- Стамбени простор за обрачун накнаде у
смислу ове одлуке обухвата површину стана из
уговора о закупу, уговора о коришћењу стана
или уговора о откупу, односно куповини стана,
као валидан документ прихвата се и скица
премера предметног стана издата од овлашћеног
предузећа, друге организације или радње које су
регистроване за извођење ових радова.
- Пословним простором, за обрачун накнаде у
смислу ове Одлуке, сматра се површина пословне
просторије из уговора о закупу или о куповини
пословне просторије, а изузетно површина коју
заједнички утврде Енергетски субјект и купац о
чему се састаља записник.
2. За испоручену топлу воду корисник је
дужан да плати накнаду која се обрачунава на
следећи начин:
Цена за испоручену енергију за припрему
топле потрошне воде се састоји из следећих
елемената:
- варијабилног дела који покрива
варијабилне трошкове производње и дистрибуције
топлотне енергије и купцу се обрачунава као
цена за испоручену количину топлотне енергије
изражено у дин/кWh и
- фиксног дела који покрива фиксне
трошкове одржавања за функционисање система
и купцу се обрачунава као цена за обезбеђену
снагу изражену у дин/чл. домаћинства/ месечно
(динара по члану домаћинства месечно) или дин/
кW месечно.
Варијабилни део за једног члана домаћинства
се обрачунава тако што се потрошња топлотне
енергије за припрему потрошне воде на нивоу
топлотне подстанице дели се бројем чланова
домаћинства који користе услугу топле воде
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у становима који се снабдевају из предметне
топлотне подстанице.
ВАРИЈАБИЛНИ део цене по правилу обухвата:
- трошкове енергената,
- трошкове сопствене потрошње топлотне
енергије потребне за рад производних уређаја,
- трошкове ел. енергије за производњу и
дистрибуцију топлоте,
- трошкови текућег одржавања /материјал,
резервни делови и услуге/,
- трошкови воде и хемијске припреме воде
/ХПВ/
- остали варијабилни трошкови.
ФИКСНИ део цене по правилу обухвата све
остале оперативне трошкове система даљинског
грејања која су у власништву Енергетског
субјекта и то:
- трошкове материјала /трошкови материјала
и резервних делова за инвестиционо одржавање
средстава, остали материјал и резервни делови,
без трошкова енергената наведених код
варијабилног дела цене/
- трошкове зарада, накнада зарада и остали
лични расходи
- трошкове производних услуга /услуге
инвестиционог одржавања средстава и остале
услуге/
- трошкове амортизације и резервисања
- нематеријалне трошкове
- финансијске расходе
- остале расходе
- расходе по основу обезвређења имовине.
Удели варијабилног и фиксног дела
цене проистичу из годишњег Програма рада
предузећа.
Варијабилни део цене ће се усклађивати
према тржишним условима, односно, у складу са
променама и висином цене елемената који утичу
на висину варијабилног дела.
Фиксни део цене ће се усклађивати са стопом
пројектоване инфлације према Меморандуму о
буџету и економској и фискалној политици Владе
Републике Србије.
Корисници су дужни да испоручену топлоту
и топлу воду плаћају месечно током целе године
ако уговором није другачије регулисано.
Накнада за бројило израчунава се као цена
по димензији топлотног бројила у дин./ком.
(димензије).
Накнада за капацитет израчунава се
као цена по јединици прикљученог топлотног
оптерећења у дин./кW максимално топлотно
оптерећење подстанице.
Накнада за услугу одржавања унутрашњих
инсталација, која представља део инсталације од
излазних запорних вентила топлотне подстанице
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до радијаторских вентила купца, а које нису у
саставу Енергетског субјекта, обрачунава се као
дин/м2 или дин/кW инсталисане снаге топлотне
подстанице. Ова накнада се обрачунава током
целе године.
Овој накнади припадају трошкови одржавања
овог дела система и то:
- трошкове материјала /трошкови материјала
и резервних делова за инвестиционо одржавање
средстава, остали материјал и резервни делови,
- трошкове зарада, накнада зарада и остали
лични расходи,
- трошкове производних услуга /услуге
инвестиционог одржавања средстава и остале
услуге/нематеријалне трошкове,
- трошкове осигурања од штете настале
цурењем воде из инсталација или из делатности
- остале расходе.
Топлота која је испоручена објектима у
изградњи из чл. 28 Одлуке, плаћа се за период за
који је испоручена.
Члан 40.
Цене топлотне енергије за Купце су
регулисане и исте утврђује Управни одбор
Енергетског субјекта у складу са тарифним
системом.
На цену топлотне енергије за Купце
сагласност даје надлежни орган оснивача.
Цене топлотне енергије за квалификоване
купце су слободне и утврђују се уговором .
Члан 41.
Наплата вредности испоручене и преузете
топлотне енергије врши се према стварно
извршеној услузи и то код стамбених и пословних
купаца, наплата се врши месечно у току целе
године.
Купци из става 1. овог члана дужни су своју
месечну обавезу уплатити у року који је наведен
на рачуну/фактури.
Уколико Купац не измири обавезу у року из
става 2. овог члана, обрачунава се затезна камата
у складу са Законом.
Порез на додату вредност (ПДВ) се
обрачунава за све категорије Купаца у складу са
Законом.
Члан 42.
Уколико Купци топлотне енергије два месеца
или дуже као и после опомене Енергетског
субјекта, не измире утврђене обавезе за
испоручену топлотну енергију, Енергетски
субјект може да их привремено искључи са
система снабдевања топлотном енергијом.
У случају привременог искључења, обавеза
Купца је измирење трошкова у висини фиксног
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дела цене.
Купци из претходног става су у обавези да
омогуће Енергетском субјекту улазак у објекат,
ради искључења грејања, те да обезбеде несметан
рад, у време које Енергетски субјект одреди,
писменим обавештењем.
Обавеза Купца је и да након искључења
објекта са система грејања обезбеди своју
инсталацију грејања и опрему од евентуалних
оштећења, смрзавања и сл.
XII РЕКЛАМАЦИЈЕ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 43.
Температура ваздуха просторија у објекту
је основни показатељ квалитета грејања
објеката. Купац, односно заступник Купца, може
рекламирати количину испоручене топлотне
енергије на месту преузимања (топлотна
подстаница) у вишепородичним објектима,
уколико је температура у објекту нижа од оне
прописане овом Одлуком.
Поред испоручене количине топлоте
енергије (температуре у објекту), Купац, односно
заступник Купца, такође може рекламирати:
- неодговарајући квалитет грејања његових
просторија и испоруке потрошне топле воде,
- обрачун наплате услуге грејања или
испоручене количине топлотне енергије,
- друге услуге до прикључног блок вентила
излазних купчевих инсталација из прикључне
подстанице,
- све уочене неправилности у раду топлотне
подстанице и инсталације, које потичу од опреме
и за коју је одговоран Енергетски субјекат,
- све неправилности у раду и испоруци
потрошне топле воде (количина и температуру).
Члан 44.
Рекламације на наплату услуге грејања
или обрачуна утрошка топлотне енергије, се
достављају у писаној форми/приговору, уз
прилагање спорног рачуна, у року од 8 дана, од
пријема рачуна или обрачуна.
Енергетски субјект има обавезу да отклони
све могуће рачуноводствене грешке у року од 8
дана од пријема рекламације тј. приговора.
Члан 45.
Рекламација на висину температуре у објекту,
уколико је оправдана, уважава се од момента
подношења захтева за мерењем.
Члан 46
Енергетски субјект, након захтева за мерењем
температуре отвара радни налог и у року од 24h,
је у обавези да изврши мерење температуре
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простора.
Температура у просторијама мери се на
1,5м висине у средини просторије у присуству
Купца енергије и о утврђеном стању саставља
се записник и то у два примерка, од којих један
обавезно задржава Купац и исти, представља
основ за евентуално умањење плаћања рачуна.
Купац је у обавези да буде присутан приликом
мерења температуре. У случају неоправданог
одсуства и немогућности да се температура мери
иако је Купац упознат са временом и даном
изласка Комисије за мерење, сматраће се да је
захтев неоснован.
Уколико је измерена температура нижа од
прописане, тада се рачун за грејање, умањује за
5%, али од фиксног дела цене грејања за број дана
и просторије у којима су измерене температуре
ниже од прописаних.
Уколико је измерена температура у складу са
чланом 12. ове Одлуке, Енергетски субјект има
право да наплати трошкове изласка.
О извршеном мерењу температуре у
просторији сачињава се записник и искључиво
на основу записника, се може остварити право на
умањење рачуна за грејање.
Право Купца, на умањење рачуна за
грејање, се остварује и уколико се не испоручује
топлотна енергија дуже од 48h услед квара за
који је одговоран Енергетски субјект, а неће се
вршити умањење рачуна за грејање уколико се
не испоручује топлотна енергија, за време које је
краће од једног дана.
Уколико Енергетски субјект не испоручује
топлотну енергију, из било којих разлога
(недостатак енергената на тржишту, виша сила,
елементарних непогода, хаварија итд), рачун
ће се умањити сразмерно броју дана негрејања.
Купац плаћа само фиксни део цене.
Члан 47.
Купац је дужан да поштује норматив
потрошње потрошне топле воде, како је по
пројекту топлотних подстаница дато од 50л топле
воде температуре 45°C, по члану породичног
домаћинства.
Купац има право да рекламира неправилан
рад топлотне подстанице везано за редовну
испоруку и температуру потрошне топле воде и
то:
- Начин загревања потрошне топле воде се
врши у топлотној подстаници, а на регулационом
воду температура мора да буде у интервалу од 40
до 50°C.
- Купац има право да рекламира
непоштовање прописане температуре потрошне
топле воде, на регулационом воду у топлотној
подстаници од прописане, само уколико је ниво
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потрошње мањи од 80 л по члану домаћинства
и може поднети захтев Енергетском субјекту
да испита узрок неквалитетног загревања.
Енергетски субјект је дужан да сваку примедбу
Купца евидентира и одмах, а најкасније у року од
24 часа, од пријема рекламације Купца, приступи
отклањању недостатака на постројењима које
одржава, а везано за испоруку потрошне топле
воде. Уколико се квар на постројењу не може
санирати у року од 24 часа, Купац има право
умањења плаћања рачуна за онолику вредност, за
колико дана није било потрошне топле воде и то
од фиксног дела цене потрошне топле воде.
Уколико је Купац незадовољан температуром
потрошне топле воде, има право умањења
плаћања рачуна за испоручену потрошну топлу
воду, искључиво на основу записника, који се
формира на лицу места и у којем се констатује
да је температура у топлотној подстаници, на
регулационом воду нижа, од прописане овом
одлуком. Записник потписују Купац и Енергетски
субјект, а један примерак записника се уручује
Купцу.
Уколико Енергетски субјект не испоручује
потрошну топлу воду, из било којих разлога
(недостатак енергената на тржишту, виша сила,
елементарних непогода, хаварија итд), обавеза
Купца, је да због одржавања система потрошне
топле воде, плаћа само фиксни део цене потрошне
топле воде, за сваки месец у току године све до
отклањања недостатака.
Члан 48.
Трошкове Енергетског субјекта проистекле
из интервенције по рекламацијама (излазак
на терен, мерења, експертизе и сл.), сноси
Енергетски субјект у случају оправдане
рекламације (недовољно снадбевање, сметње на
топлотној опреми енергетског субјекта), односно
Купац у случају неоправдане рекламације или
немогућности преузимања потребне количине
топлотне енергије због квара, односно сметњи на
купчевој топлотној опреми.
Члан 49.
Уколико је Купац искључен са система
даљинског грејања, за ново прикључење, плаћа
све трошкове прикључења као и нови Купац.
XIII НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 50.
Забрањено је самовласно прикључивање
објекaта, уређаја или инсталација на систем
даљинског грејања Енергетског субјекта.
Забрањено је коришћење топлотне енргије
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без или мимо мерних уређаја (где је успостављен
систем мерења потрошње топлотне енергије) или
мимо услова утврђених Уговором о снабдевању
топлотном енергијом.
Ако Купац преузима топлотну енергију без
сагласности Енергетског субјекта или ако утиче
на мерне уређаје на штету Енергетског субјекта ,
Енергетски субјект је овлашћен да потрошену
топлотну енергију обрачуна сходно члану 36.
ове Одлуке и са урачунавањем највишег фактора
преузимања топлоте (f=1).
Члан 51.
Ако трајање неовлашћеног преузимања
топлотне енергије није могуће тачно одредити,
неоправдано преузимање топлотне енергије ће
се зарачунавати уназад за 12 месеци за физичка
лица и 36 месеци за правна лица.
XIV ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 52.
Енергетски
субјект
ће
привремено
обуставити испоруку топлотне енергије Купцу,
уколико Купац својом опремом уноси сметње у
испоруци енергије или се не придржава одредби
Уговора о продаји топлотне енергије, а у складу
са одредбама ове Одлуке.
Пре привремене обуставе испоруке топлотне
енергије, Купцу мора бити достављена писмена
опомена у којој је одређен рок за отклањање
уочених неправилности и недостатака.
Након истека рока из писмене опомене,
Енергетски субјект ће привремено обуставити
испоруку топлотне енергије Купцу. Све накнадно
проузроковане штете на својој и инсталацији
Енергетског субјекта, сносиће Купац.
Члан 53.
Енергетски субјект привремено обуставља
испоруку топлотне енергије на основу опомене
и роком отклањања узрока од 7 дана (допис,
средства јавног информисања):
- због одржавања односно отклањања сметњи
у раду на сопственој топлотној опреми,
- због проширења мреже,
- ако Купац оштети своју или опрему
Енергетског субјекта тако, да је угрожен рад
система даљинског грејања и ако омета у
снадбевању топлотном енергијом друге Купце,
- ако Купац одузима топлотну енергију без
сагласности Енергетског субјекта,
- ако Купац не одржава своју топлотну
опрему тако да обезбеђује неометан рад односно
снабдевање топлотном енергијом,
- ако Купац не омогући Енергетском субјекту
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сигуран приступ и рад у простор у коме је
топлотна опрема купца,
- ако Купац писмено не обавести Енергетског
субјекта о власничким, статусним и другим
променама, које утичу на односе између Купца и
Енергетског субјекта,
- ако Купац препродаје топлоту без
сагласности Енергетског субјекта,
- уколико су места прикључка у згради или
другим местима унутар зграде у таквом стању, да
је њихово функционисање опасно по околину, на
захтев Купаца и/или инспекције за јавне услуге
или техничке службе Енергетског субјекта,
- ако Купац редовно не плаћа испоручену
топлотну енергију и не измирује друге обавезе
према Енергетском субјекту,
- ако истекне рок за пробни рад топлотне
опреме Купца, а Купац до истека рока не прибави
сву потребну документацију и не отклони све
недостатке које му је у писаној форми и са роком
извршења доставио Енергетски субјект.
Енергетски субјект може смањити испоруку
топлотне енергије Купцу до потпуне исплате
рачуна и других трошкова до нивоа у којем се
не може угрозити живот, при том одржавајући
прорачунате просечне унутрашње температуре
простора од 7ºC, и тада ће прекинути испоруку
топле воде за домаћинства.

захтев приложе писану сагласност о предметном
искључењу свих власника грејаног простора
(пословног и/или стамбеног простора или
скупштине зграде уколико постоји) прикључених
на мерни уређај у топлотној подстаници.

Члан 54.
Енергетски субјект такође привремено
обуставља испоруку топлотне енергије и без
претходног обавештавања:
- ако Купац одстрани жиг са мерних или
регулационих уређаја у прикључној подстаници,
- ако Купац мења хемијске или физичке
карактеристике воде за грејање,
- ако Купац неовлашћено троши воду
грејање из вреловодне и/или топловодне мреже
даљинског система грејања,
- ако топлотна опрема Енергетског субјекта
угрожава околину,
- ако због смањене количине топлотне
енергије услед квара извора или транспортне
опреме, не уважава упутство о ограничењу
преузимања топлоте.

Члан 58.
Енергетски субјект је дужан да организује
информациони сервис за директну телефонску
комуникацију са Купцима топлотне енергије
и корисницима енергетских услуга, а у циљу
уредног пријема и евидентирања рекламација, као
и ради благовременог и истинитог информисања
корисника о догађајима у систему.
Инфомациони сервис ради 24 сата дневно у
грејној сезони, а расположиви бројеви телефона
се објављују у (локалној) дневној штампи.

Члан 55.
Испорука топлоте и потрошне топле воде се
може обуставити и на захтев корисника стамбеног
и/или пословног простора тј. Купца само уколико
се обрачун услуге врши на основу утрошка
топлотне енергије фиксни и варијабилни део,
уколико за то постоје техничко – технолошки
услови и уколико су измирена сва потраживања
Енергетског субјекта.
Купци из става 1. овог члана су у обавези да уз

Члан 56.
Енергетски субјект путем овлашћеног лица
сачињава записник о затеченом стању на лицу
места.Са даном сачињавања записника, Купац се
сматра искљученим.
Акт о искључењу доноси Управни одбор
Енергетског субјекта, а у складу са Правилима
рада дистрибутивног система.
Члан 57.
Поновно укључење и испорука топлотне
енергије по обустави почеће кад се отклоне
разлози за привремену обуставу и кад се
Енергетском субјекту измире сви трошкови
настали као последица искључења из система
што подразумева обавезу Купца у погледу
измирења трошкова у висини фиксног дела цене
као и трошкове укључења.
XV ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА
ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА

Члан 59.
Енергетски субјект је дужан да информише
Купца, преко средстава јавног информисања
о свим догађајима који могу имати утицаја на
функционисање система грејања, као што су:
- плански прекиди у испоруци топлотне
енергије,
- хаваријски принудни неплански прекид
испоруке топлотне енергије,
- могући проблеми у испоруци енергената
и евентуално увођење рестрикције у испоруци
топлотне енергије,
- промена цене својих услуга,
- евентуалне промене у условима за испоруку
топлотне енергије.
Купци су дужни да одмах, чим уоче
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неправилност у раду своје опреме у топлотној
подстаници, информишу Енергетског субјекта о
томе, а које би могле утицати на нормалан рад
опреме Енергетског субјекта и Купца.
Члан 60.
О свим планираним прекидима испоруке,
Енергетски субјект је дужан да обавести Купце
преко средстава информисања, најмање 24 сата
пре прекида испоруке.
О
принудним
прекидима
испоруке
Енергетски субјект је дужан давати информације
о узроцима прекида испоруке и предвиђеном
трајању отклањања поремећаја у снабдевању.
XVI НАДЗОР
Члан 61
О спровођењу ове Одлуке стара се Градска
управа града Панчева, Секретаријат за привреду
и економски развој и Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај.
Послове
инспекцијског
надзора
над
применом ове Одлуке и аката донетих на
основу ове Одлуке врши орган Градске управе
града Панчева, надлежан за послове комуналне
инспекције, ако поједини послови тога надзора
нису у надлежности других органа.
XVII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Кривична дела
Ко самовласно прикључи објекте, уређаје
или инсталације на преносни или дистрибутивни
систем казниће се за кривично дело у складу са
законом.
Ко користи енергију без или мимо мерних
уређаја или супротно условима утврђеним
уговором у погледу поузданог и тачног мерења
преузете енергије казниће се за кривично дело у
складу са законом.
Привредни преступ
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00
динара казниће се за привредни преступ
Енергетски субјект, односно друго правно лице
ако:
1) отпочне да обавља енергетску делатност
без прибављене лиценце;
2) не донесе и не објави Правила о раду,
сходно члану 17. ове Одлуке;
3) не омогући инспекцијски надзор, сходно
члану 61. ове Одлуке;
4) не изврши прикључење објекта Купца на
систем по налогу инспектора;
5) не изврши прикључење објекта Купца на
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систем, сходно члану 20. ове Одлуке.
Новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00
динара казниће се за привредни преступ и
одговорно лице у Енергетском субјекту, односно
другом правном лицу.
Прекршаји
Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00
динара казниће се за прекршај Енергетски
субјект, односно друго правно лице ако:
1) не закључи уговор, сходно члану 22. ове
Одлуке;
2) не одлучи по захтеву Купца за прикључење
објекта у року из члана 19.ове Одлуке;
3) не прикључи објекат Купца на преносни
односно дистрибутивни систем, сходно члану 20.
ове Одлуке;
4) онемогући овлашћеним лицима приступ
мерним уређајима, сходно члану 37. ове Одлуке;
Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000
динара казниће се предузетник, односно физичко
лице за прекршај ако:
1) не омогући овлашћеним лицима приступ
мерним уређајима, сходно члану 16 ове Одлуке;
2) не омогући приступ енергетским објектима, сходно члану 16. ове Одлуке;
3) не омогући инспекцијски надзор, сходно
члану 16. ове Одлуке.
Новчаном казном од 1.000,00 до 10.000
динара казниће се за прекршај из става 1. овог
члана одговорно лице у енергетском субјекту,
односно у другом правном лицу -купца.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Ова Одлука се примењује за све новозакључене уговоре у вези са снабдевањем
топлотном енергијом.
Члан 64.
Купци, који са Енергетским субјектом до
ступања на снагу ове Одлуке, немају закључен
Уговор о снабдевању топлотном енергијом,
морају га закључити у року од једне године од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Купци, који су етажни власници, су у обавези
да у року из претходног става, са Енергетским
субјектом закључе писани Уговор о снабдевању
топлотном енергијом, без обзира на то да ли се
уговарање врши са појединачним власницима/
корисницима станова, или представником
скупштине зграде. У супротном примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 65.
Енергетски субјект је у обавези да угради
одговарајуће мераче за мерење испоручене
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топлотне енергије (на прагу топлане) у
дистрибутивну мрежу, најкасније у року од једне
године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 66.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о условима и начину производње
и испоруке топлоте и топле воде (Службени лист
општине Панчево бр. 4/06, 16/07 и Службени
лист града Панчева бр.4/09).
У погледу решавања захтева за постављање
прикључка, поднетих до дана ступања на снагу
ове Одлуке, примењиваће се одредбе Одлуке
о условима и начину производње и испоруке
топлоте и топле воде (“Службени лист општине
Панчево” бр. 4/06, 16/07 и “Службени лист града
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Панчева” бр.4/09).
Енергетски субјект се обавезује да изврши
умањење задужења за период јули-септембар
2009.године, до износа који покрива трошкове
фиксног дела цене , према обрачунском периоду
од 01.07.2008.године до 30.06.2009.године, што ће
се са корисницима регулисати код закључивања
Уговора о снабдевању топлотном енергијом из
члана 64. ове Одлуке.
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